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 آمده است؟   نادرست معنی چند واژه   

که از درازا بریده باشند()مستغرق: شیفته شدن( )مستور: پنهان شدن()    گوشتی پاره  شرحه:  ( )شرحه ک: این چنین( )تریاق: پادزهر )ایدون 
 محبوب ( )دمساز: همراز( )رهنمون: راهنما( )پرده: حجاب( )اشتیاق: میل قلب به دیدار    شدن:تباه شدن(   گاه بی 
   ( پنج4 ( چهار 3 ( سه 2 ( دو 1

 است؟   نادرست ها  معنی مقابل کدام واژه  
 روزگار باستان است.   ی ع ی طب   یدادها ی رو یا  که مربوط به موجودات   ی اشخاص و آثار   ا ی اُسطوره: سخنان   الف( 
 است.   فرخنـده   یبـه معنـ   ی زبـان پهلـو درشـت. در    نسـبتا    ای جثـه  دارای   شـکاریان،   تۀ ی از راسـاده پرنـ هما:   ب( 
 هستند.   عت ی عناصر طب   ه ی محدود که شب  ی ها وخم  چ ی مرکب از پ   یی ها : طرح ی می اسل  ج( 
 بها که درویشان پوشند. پالس: نوعی گلیم کم  د( 
 . کند ی م   ی ، معرف شـوند ی مجلس وارد م  را که به   ی که در مجمع بـزرگان افراد  ی ف: کسـ ر  ع مُ   هـ( 
 ( د ، ج 4                                  ب ، هـ(3                            ( الف ، ب2                        الف ، هـ( 1

 است؟  نادرست ها  واژه   معنی یکی از در کدام گزینه   

 باورکردن( )ویله: آواز( )هژیر: نیکو( )عنان: دهانه( مسّلم داشتن: ( ) 1
 درام: نیکو( )حصار: باره( )معرکه: میدان جنگ(پان: غرّنده( )مِ)دَ (2
 آزار( )باره: اسب(  و  )سپردن: طی کردن( )کام: نیّت( )ستوه: خسته (3
 )مصادره: تاوان دادن ( هراس(  )تقریظ: ستودن()نسیان: فراموشی( )رُعب: (4

 ؟ شود میدر کدام بیت غلط امالیی یافت   

 حُقّـــۀ مــــه بـــــر گل ایـــن  مهــره  زن        سنگ  زُحـــل بـر قَــــدح زُهــره زن  ( 1
 عـــاشقا قفــــل تجـــرّد بـــر در آمــال زن        در صف مردان  قدم  بر جادۀ اهوال زن( 2
 از حجاب زن از تــاب  زلف پـــرچــــم او عـــارض ظــفر        تابنده چون  جمال یقین ( 3
 راهیم  پیغمبر قدم در نار زنـپس چو اب        ور نخواهی تا چو فرعون  لعین  گردی تو خوار ( 4

 شود؟ امالیی دیده می نادرستی درکدام عبارت   

 یوانیو به سبب آن ح یامشغول شده ن یو به ا یاعالم، آن غذا را فراموش کرده نی است در ا گرید یغذا ،غذا نی از ا ریتو را غ (1
 بر تو غالب شده است.  یمیو به
که آتش قحط، دود از   یغذا تقاضا کرد و بر درِ یدیرحمت بجنبان  درِ ۀکه حلق یستیبا یافتاده بود کس یاند که قحطورده(آ2

 خلق برآورد.
 از ظلمت ضاللت برهاند. تیهدا  ۀگمراهان فرستاد تا به نور مشعل  تیو به وال یساخت به رسول کیهدهد را پ (3
 اوست.  تیّبه مش ان یعالم یاست، ازکمال عدل اوست بقا یفضل اوست هرکه را ذلّ ضیاست، از ف یهرکه را عزّ (4

 است؟  نادرست گزینه    توضیحات کدام  

  ختهیدر ما برانگ یپهلوانـیۀ و روح جان یشـور و هس و حال،  شود که با خواندن آن ححماسی به آثاری گفته می  متون  (1
 . میکنیاحسـاس م یو سـربلند  یبا غـرور مّل خته یآم  یافـهیو دفـاع از آن، وظ  هـنیو نسـبت بـه م  شـودیم
مّلت اسـت که   کی یلـیّتخ ـخیاز تار یداسـتان یتیروا ،یح ادبالو شـجاعت اسـت و در اصطـ  یدالور یحماسـه، به معنا (2

 . زدیآمیالعـاده( در مف عادت و شـگفت )خارقالخـ  یرخدادهـا و  هایجنگاور هـا،یبـاقهرمان
 . اندداده یملت ل یگوناگون متّحد شـده و انـدک اندک تشـک ی هـارهیوت لیکهن اسـت که قبا یحماسـه مربـوط به دوران (3
شـاعر، مـورخ مّلت به شـمار  اثر حماسی پدید می آید لذا شـود ویم ختهیهم آمبه   ـالیخبا  ری و اسـاط هاافسانهدرحماسـه؛  (4
 . دیآیم
 شود؟ آمیزی، مراعات نظیر، استعاره، دیده می های »تشبیه، حسدرکدام گزینه تمام آرایه  

 وق نگفت ـت به معشـخن سخـق س ـ چ عاشـهی م ولی ـجیـرنـ ت نـه از راسـ د کـدیـل بخنـ گ (1
 کر گرفت ـن در شــ ۀ تو سخــکه پست وییــگ ریب ــرین دل فـارت شیــن عبـ از ایار ــزنه (2
 من از افسون شمت مست و او از بوی گیسویت  حاصل من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی  (3
 گر افتادــم در جــون دلـی خـه بسـ ون نامـچ م ـ ه چشـکین سیـوی مش ـدردا که از آن آه (4
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 زیر تماما  در کدام گزینه آمده است؟ های بیت  آرایه  

 که دست خلق به دامان آسمان نرسد«   »شکوه گنبد نیلوفری از آن سبب است 
 ( جناس، تشخیص، حسن تعلیل، استعاره، نغمۀ حروف 1
 ( تشبیه، اغراق،حسن تعلیل، تشخیص، استعاره2
 ( مجاز، کنایه، تشخیص، مراعات نظیر، ایهام3
 آراییواج یح، استعاره، ( ایهام تناسب، مجاز، تلم4

 درست است؛ به جز:   های ذکر شده درکمانک روبروی ابیات تماما  آرایه  
 ( تلمیح-)تشبیه      شــــد چــــون مـــه  لیلــی آسمـانگیر    ر      ـچـــون رایت عشــــق آن جـــهــانــگی (1
 ( کنایه -پارادوکس)  شوییخــون به خون میی       سـودت ندهد که  ـخـواهی که به اشک خـون دل پــاک کن (2
 ( حسن تعلیل - ایهام  تناسب )ماند  می  مزار  چراغ به اش الله که         فرهاد؟ شد  وهـک  غــتی  این هـب شهید ر ــمگ  (3
   (تکرار - ) جناس مستان خــرابات  به یـــاد لب ســاقی است       گاهی لب اگـــر بـــر لب پیمــانه گـــذارند (4

 است؟   ر ی ز   ات ی اب   ی ها ه ی آرا  انگر بی   ب ی به ترت   نه ی کدام گز  

 ـاودانه   ــ ــش جـــ ــ ــــو عی ـ دوه تـــ ــ ت        انـــــــــ ــاودان نیس ـ شـــادی زمــــــانه جـــ  الف( 
 مـا     اغ تر ــ ر ما        چــه کنـــد خشکی عـــالم بــه دم ــ کـرم گوه   وسته بــه دریــای ـ هست پیـ   ب( 
 ادم ـ ـ ارک ب ـ ــ ـبـه مب  زان یــ ز ـــ ع   نـد ی ا یــ تــا ب           ت ـ در طلبـ ـ انـ   رود ـ ی ان مـ ه ج ـ رّم آن روزک ــ خ  ج( 
 ن ـ م  رم ی ان س ـ اع جه ــ اوض   دن یـــ ه از د ــ بس ک          ادام به سنگ ـــ و ب ـ از چ ـــ ن ب ــ م   ۀ د ی ود د ــ نش  د( 
   حاصلم  ی ب یۀ  ر ـ از گ   ی اصل ـ ه باشد ح ـ ود چ ـ ا خ ـ ت       چو شمع محفلم      ان ی دوراز توهر شب تا سحرگر   هـ( 
 پارادوکس   -ایهام –تشخیص –تشبیه –جناس (1
 ایهام –  تلمیح – تشخیص –  آمیزیحس – پارادوکس (2
 هـــام ای – استعاره – ه تشبی – پارادوکس  –جناس (3
 تشخیص – مجاز  – پارادوکس – هامای – تشبیه (4

 است؟  غلط توجه به بیت زیر کدام گزینه    با  

 خویشتن را به طفیلی به میان اندازم«  »دُردنوشان غمت را چو شود مجلس گرم 
 ( حرف »را« کاربرد دوگانه دارد. 1
 ( در بیت تنها یک جملۀ مرکّب )غیرساده( وجود دارد.2
 شوند.( واژگان » دُردنوشان« و »مجلس« هستۀ گروه اسمی خود محسوب می3
 مصراع اوّل، جملۀ »وابسته« و مصراع دوم، جملۀ »هسته« است.( 4

 مشخص شده است؟   نادرست نقش کلمات در کدام گزینه   
 مضاف الیه(   –) نهاد وده باش ـ آس  شجر  ن ـ ی ا   ر ی ـ داروگ   پخته شو، از          است  خته ی ز دار آو   ، ی دارد رگ خام   ر ــ ثم ا  ــ ت   ( الف 
 نهاد(   - )مفعول  ا ـــ م  وی ــــ سب  از  ری ــــ پ  رد ــ نب   شدن  الی ـ خ          ـی ـ ـ کش ی ـ ر م ـــ بح  ک ـی  ز  آب  اب ـــ حب  و  ا ـ م  ( ب 
 ( مسند   –الیه  مضاف )    زیاد   بالیدن   ال ـ س  هر   شــود   می  بــریدن   از           را   تـاک   نخل   که   سازد   زونـ ف   می   رص ــ ح  ع ـ من   ( ج 
 ( الیه مضاف   – نهاد )  پیــــاز   و  نــان   و   بعــد   مـِن  وخـانــه   مـن          آز   ــار ـــــ ـ گــــرفت   بـــاشـــد   الجـــویــ بـ ( د 
   د -ج  (4د             –ب  (3                         د  -الف ( 2ب                  –الف  (1

 ها درست هستند، به جز: با توجّه به ابیات زیر همه گزینه  

 بخت تو به خاک اندر آرد سر و   ود زین سپس تخت تو ــ ی را ب ـــ »کس 
 ون بود ــ زمین را سپهری همای  ود ـــ دون ب ــ ری ـــ ام او آف ــ ا ن ـ ـــ ـ کج   
 رد باد« ـ امد گه پرسش و س ـ نی ـزاد        ادر ن ـ ــ ـ د زم ــ بـهـ وز آن سپـ ـ هن     
 های »هنوز« و »گه«، نقش قیدی دارند. ( واژه1
 شود. ( حرف »را« در هر دو مورد حرف اضافه محسوب می2
 ساز وجود دارد.ابیات یک حرف ربط وابسته ( در کل 3
 ( در بیت دوم یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی به کار رفته است.4
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 ها گروه اسمی به صورت » اسم+ اسم+ اسم« وجود دارد، به جز:  در تمام گزینه    

 گفت  ران ـار هجـکفایتی است که از روزگ             ر  ـحدیث هول قیامت که گفت واعظ شه (1
 انه به رخساره نرفت ـخـهرکه خاک در می  د ـامش نرسـت به مش ـوی محبـ د بـتا اب (2
 تـدار بخفـکه آن دولت بی  وسـگفت افس  کو  گفتم ای مسند جم جام جهان بینت (3
 به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت   ت ـفغان که آن مه نامهربان دشمن دوس (4

 شود؟ گزینه دیده میکدام    مفهوم عبارت زیر در  

آن که آن بزرگ نزد حق یاد کند  ای را گُزید و مستغرق خود گردانید هرکه دامن او را بگیرد و از او حاجت طلبد بی چون حق تعالی بنده » 
 و عرضه دهد حق آن را بردارد« 

 هاست ـدست نیاالترـاب دعا بـگر چه دست اهل دولت هست در ظاهر بلند       دست ارب(1
 ت   ـن رباس ـبا آهن ربا، آه  وستهیق ز مردان خداست       آهن پـبه اهل ح  ونددیکه پهر  (2
 ت ـاسـبال هم  هیاـس یمیتیبرگهرگرد         ودـ شیم  یارـاکسـزون از خ ـدل فـقدر روشن (3
 است؟ یآب روشن را چه پروا از غبار آس      ارغ استــف یانـمـ آس  یالـق از بـرو عشـره  (4

 

 زیر با همۀ ابیات قرابت دارد، به جز: مفهوم بیت   

 دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست«  »عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد 
 پیش از آن دم که زمانی به زمانی نرسد      ( این زمان جهد بکن تا ز زمان بازرهی1
 چو مرگ اندرآرد، ز خوابت چه سود؟      دار بودـــه بیـــ اید خفتـــون بــ ( کن2
 ولی چو عاقبت االمر رفتن است چه سود؟      ( گر آدمی به جهان صدهزار سود کند3
 که رفته رفته شود چشمه سیل بنیان کن      ( نخست باید بستن مسیل چشمۀ آب 4

 هوم بیت زیر متناسب است؟ فمفهوم کدام گزینه با م    

 خورد گاو نادان ز پهلوی خویش«  »نباشی بس ایمن به بازوی خویش 
 ران داریم ما ــ م از برای دیگـه داریـ ر چـه ای است قسمت ما چو کمان از صید خود خمیازه( 1
 تا شدم از کار واقف وقت کار از دست رفت  ت رفت ـادم، روزگار از دس ــکر خود فتــا به ف ــ( ت 2
 ار آمال خود است ــر کسی از تــدام راه ه وت  ــون عنکبـ( نیست خصمی آدمی را غیرخود چ 3
 ر کنعان نیستیمــچشم بر راه صبا چون پی دستار خویش کشم از چشم چون ی یوسف می( بو4

 ؟ نیست مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان   

 آفتاب روی اوست کاین همه ذرّات پیدا ز   ان ــت بیند عیــرفــد به نور معـ( هر که بینا ش1
 ب ـــنا طلـدۀ بیــجویی، دیرهبر بینا چه   ( چشم چون بینا شود، خضر است هر نقش قدم2
 د ــدا دیــــد اوّل خـــزی که دیـ زهر چید            ــا دیــــور و صف ــ ت نـــرفــمع  از ی کهـــ( دل3
 ت او ـــز دوســـای ج د ذرّهــــود نبینـخ  ت او  ــــوس ــــ د از درون نه پــــز بینـــــ( مغ 4

 دارد؟   تقابل کدام بیت با سایر ابیات   
 ا ر سربستهۀ  نکت ن ـیدف اــدارم از ص ادــی              ر کندـوهـگ ۀنیگنج یامشــــرا خ  اــــه هــ نیس (1
 دف             من  به دریا تشنگی از بی دهانی می کشم ــوهر ص ــد گنجینۀ گــاز شــــان بــــاز ده  (2
 دهان را  مــیدف مهر نکردـــو ص ــ تا همچ            وارـــ وهر شه ـ ـــره نشد گـــ ا قطــــم  هــ نیدر س (3
    اد مراـه افتــواقع  نی صد از فــ وسیهمچو              ادمـاه افتــه چــــب ش یوـــــارها از سخن خ ـــب (4

 ؟  نیست های کدام گزینه یکسان  مفهوم بیت  

 مورخانه مکن در سرای خاک و ــجا چ این      لد      ـــمان ملک خـت سلیـنــام تسوـــا چــجـآن  (1
 باش تـــا بــاز آیدم از شاخۀ طوبی صفیر        دام طبیعت خو کنم         رغم که باــه آن م ـــن نـــ م     
ـ ـکـــم بــ لـــیک هـمـــدرد     اری       ـــســیـه هســـت بـــ ـاســ ـــیــار هــم کــ (2  ـاری ـود ب
 تــا بگــویـــم شـــرح درد اشــتـــیاق    راق        ـف ـرحه ازــ شــرحهـــ م ش ــــ سینــه خـــواه   
 دارد  یــانـحسب فکـرگم   رـسی ب ـهــرک       رم راز      ـــه یقین محـــس بــ د کــدر ره عشـق نش (3
   از درون مـــن نجـست اســـــراز مـــن     ار من       ـــــد ی ـــی از ظن  خــــود ش ــــهــر کس   
ـ ـــت گــــر رفــــا گـــروزهـ  (4  اک نیست  ــان ای آن که چون تو پ ــتو بم       ست      ــاک نیـو رو ب
 ا ــتن کنند رهــم خویش ـاگـرمــرا بــه غ      ود     ـم نبـ چ غـــ ش است هیـم بیـدغــــرا که صــم    
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 }وأقیموا الصالة و آتوا الزکاة و ما تقّدموا ألنفسکم من خیر تجدوه عندهللا{:  -21
 یابید!( و نماز را به پا دارید و زکات دهید و هرچه از خیر برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خدا می1
 یابید!( و برپا کنندۀ نماز باشید و زکات دهید زیرا آنچه از خیر برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خدا می2
 یابید! فرستید، آن را نزد خدا می( و نماز را به پا دارید و زکات بدهید و هر چه برای خودتان از خیر پیش می3
 ردند و هر آنچه که برای خودشان از خیر پیش فرستادند، آن را نزد خدا یافتند!( و نماز را برپا داشتند و زکات پرداخت ک4

»فی السنة الماضیة سافرت إلی مازندران المّرة الواحدة، لّما ذهبت إلی الغابة قلت صدیقی: ما أجمل غابات مازندران و  -22

 ا!«: بحرها فإبتسم صدیقی و قال: هناک غابة کبیرة کالجنّة تقفز و تغنّی الطیور فیه

رفتم به دوستم گفتم: جنگل های مازندران و  ( در سال گذشته، یک بار به مازندران سفرکردم هنگامی که به جنگل می1
دریای آن بسیار زیبا است. پس دوستم با لبخند گفت: جنگل بزرگی در آن جا، همچون بهشت وجود دارد که پرندگان در  

 خوانند!آن می پرند و آواز می
ته، نخستین بار به مازندران سفر کردم هنگامی که به جنگل رفتم به دوستم گفتم: جنگل های مازندران  ( در سال گذش2

و دریای آن بسیار زیبا است پس دوستم لبخند زد و گفت: جنگل بزرگی همچون بهشت آنجا است که پرندگان در آن  
 خوانند.جهند و آواز میمی
های مازندران و  ردم زمانی که به جنگل رفتم به دوست خود گفتم: جنگل( سال گذشته یک مرتبه به مازندران سفر ک3

جهند دریای آن چه زیبا است، پس دوستم لبخند زد و گفت جنگل بزرگی مانند بهشت وجود دارد و پرندگان در آن می
 خوانند!و آواز می

  و   مازندران  های   جنگل   :گفتم  دوستم  به   رفتم  جنگل   به   که  هنگامی   کردم  سفر   مازندران  به   اول  بار  برای   گذشته  سال(  4
  آن  در  پرندگان   و  است  بهشت  مانند  که  دارد  وجود  بزرگی  جنگل  گفت  و  زد  لبخند  دوستم  پس  است  زیبا  چه  آن   دریای
 !خوانند  می آواز  و کنندمی  پرواز

إکتشاف األماکن الحدیثة فی البحار    »کان عند هذا الغّواص دالفین ذکیّة تؤّدی دوراً مهّماً بحرکاتها الجماعیّة و تساعده علی-23
 و هذا طریق تنفعه!«: 

کردند و به او در کشف کردن  های باهوشی داشت که با حرکات اجتماعی خود نقش مهمی ایفا می( این غوّاص دلفین1
 رساندند! کردند و این راهی بود که به او سود میهای جدید در دریاها کمک میمکان 

غوّاص  2 این  نزد  با حرکتدلفین(  را  نقشی مهم  بود که  باهوشی  ایفا میهای  اجتماعی خود  او کمک  های  به  و  کردند 
 شد!های جدید را در دریاها کشف کند و این راهی بود که از آن سود برده میکردند تا مکان می
کردند تا  به او کمک می شد وشان ایفا میهای اجتماعیهایی باهوش داشت که نقش مهمی با حرکت( این غوّاص دلفین3

 رساندند!های جدیدی را در دریاها کشف کند و این راهی بود که با آن سود میمکان 
کنند و به او در کشف اماکن  هایی باهوش بود که نقش مهمی را با حرکات اجتماعی خود ایفا می( نزد این غوّاص دلفین4

 رساند.کنند و این راه به او سود میجدید در دریاها کمک می
»کنت نصحت إبنی: یا بنّی السعی حول خیام اآلخرین لیس عمالً خیراً عندما کنّا نذهب إلی الشاطیء، أجلسته عندی حتی   -24

 الیحسب األسماک من المحیط!«: 
( فرزندم را نصیحت کرده بودم: ای پسرکم دویدن پیرامون چادرهای دیگران کار خوبی نیست و هنگامی که به ساحل  1

 ها را از اقیانوس بیرون نکشد! نشاندم تا ماهیاو را نزد خود میرفتیم می
کردم: ای پسرکم دویدن پیرامون چادرهای دیگران کار خوبی نیست و هنگامی که به ساحل رفته  ( فرزندم را نصیحت می2

 ها را از اقیانوس شکار نکند! بودیم او نزد من نشست تا ماهی
پسرکم دویدن پیرامون چادرهای دیگر کار خوبی نیست و هنگامی که به ساحل می  ( فرزندم را نصیحت کرده بودم: ای 3

 ها را از اقیانوس نگیرد!نشاندم تا ماهیرفتیم او را نزد خود می
( فرزندم را نصیحت کرده بودم: ای پسرکم دویدن پیرامون چادرهای دیگران کار خوبی نیست و هنگامی که در حال  4

 ها را از اقیانوس بیرون نکشد!ا نزد خود نشاندم تا ماهیرفتن به ساحل بودیم او ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (28- 21: )و التعریب أ للترجمهعیّن األصح واألدق فی الجواب ∎∎ 
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»إن تطلبی أن تحصلللی علی غایاتف فلتجعلی الکتاب صللدیقف الحمیم و الصللبر مهّدبف الکبیر ثم تسللتطیعین أن تنجحی فی -25
 الوصول إلی آمالف!«:

خود و صبر را آرامش بخش بزرگت قرار بده خواهی که به اهدافت دست پیدا کنی پس کتاب را دوست صمیمی  ( اگر می1
 توانی که در رسیدن به آرزوهایت پیروز شوی!  سپس می

خواهید که به اهداف خود دست پیدا کنید پس باید کتاب را دوست صمیمی خود و صبر را آرام بخش بزرگ  اگر می(  2
 توانید که در رسیدن به آرزوهای خود پیروز شوید! خود قرار دهید سپس می

خواهی که به اهدافت دست پیدا کنی پس باید کتاب را دوست صمیمی و صبر را آرام بخش بزرگ خود قرار  ( اگر می3
 توانی که در رسیدن به آروزهایت پیروز شوی!دهی سپس می

خواهید که به اهداف خود دست پیدا کنید پس باید کتاب را دوستی مهربان برای خود و صبر را آرام بخشی  ( اگر می4
 توانید که در رسیدن به آرزوهای خود پیروز شوید! بزرگ برای خود قرار دهید سپس می

 : الخطأعیّن -26

 ( قرأت فی موسوعتی موضوعات رائعة عن الغراب!: 1

 ام!ام موضوعات جالبی دربارۀ کالغ خواندهدر دانشنامه

 ( لم یکن یعلم مشرف الفندق جِعل سریر مکسور فی غرفتی!:2

 ای در اتاقم قرار داده شده است!دانست که تخت شکستهمیمدیر داخلی هتل ن

 ( اُنقذَ هذا المریض الّذی کان مصاب بکورونا فی المستشفی!:3

 این مریضی که مبتال به کورونا بود را در بیمارستان نجات دادم! 

 ( قد لجأ النبّی )ص( إلی غار ثور فی طریق هجرته إلی المدنیة!: 4

 هجرت خود به مدینه، به غار ثور پناه برد!پیامبر)ص( در مسیر 

 عیّن الصحیح: -27

 ( علی کل مسلم أن یدعو النّاس إلی المعروف!: 1

 همۀ مسلمانان باید مردم را به کار نیک فرا بخوانند! 

 ( إعتمد علی نفسک ثّم تقدر أن تقوم بأهّم األعمال!: 2

 !ترین کارها برخیزیتوانی که به مهمبر خودت اعتماد کن سپس می

 ( النّظر إلی الّدنیا بالتشاؤم الیسمح لک أن تذوق طعم حیاتک الحقیقی!: 3

 دهد که طعم زندگی واقعی ات را بچشی! نگاه کردن به دنیا با بدبینی به تو اجازه نمی

 ( لکل منّا تنزل أنعم کثیرة من الّسماء ولکن إکثرنا ننسی!: 4

 کنیم! شود اما اکثر ما فراموش مینازل میآسمان  های زیادی ازبرای هر یک از ما نعمت 
شود که زیر  شود از نوعی باکتری نورانی فرستاده میدانستید دانشمندان گفته اند که نورهایی که در اعماق دریا دیده می» آیا می -28

 کند؟«: ها زندگی می چشمان نوع خاصی از ماهی 

بَِعُث من نوع من البکتریا المضیئة الّتی تعیش تحت  ( أ تَعلمان قال العلماء أّن أضواء تُری فی أعماق البحر، تَن  1

 عیون نوع خاص من األسماک؟ 

( هل تعلمن قالوا العلماء أّن األضوواء الّتی تری فی أعماق البحر یُرسول من نوع من البکتریا المضویئه الّتی تعیش  2

 تحت عیون النوع خاص من األسماک؟

تُشواِهد فی أعماق البحر تَنبعث من نوع من بکتریا مضویئة تعیش تحت    ( هل تعلمون العلماء قالوإ أّن األضوواء الّتی3

 عیون نوع خاص من األسماک؟

ل من نوع من البکتریا المضوویئة الّتی تعیش  4 ( هل تعلمون العلماء قالوا أّن األضووواء تُشوواهد فی أعماق البحر یرسووِ

 تحت عیون النوع خاص من األسماک؟

 

 

 



 6صفحه               4مرحله    - ( عمومی آزمون ماز )دفترچه                         عربی                                      

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

  یُقتل»فی یوم من األیّام قّدم الخادم للحاکم الّطعام. فوقعت قطرة من الّطعام علی ألبسة الحاکم، فغضب غضباً شدیداً و أمر أن  

فسأل أحد الحاضرین الخادم عن   جمیع الّطعام علی رأس الحاکم. فاشتّد غضبه و أّکد علی قتله!الخادم و فجاةً ألقی  الخادم!

قطرة صغیرة من دون عمد و  أمر الحاکم بقتلی! فخفت أن یتحّدث النّاس عنه باإلستهزاء ألَنّی کنت  سبب ما فعله! فقال وقعت 

عندما یسمع الحاکم هذا الکالم عفا   غیر متعّمد فی هذا الذّنب. و أردت أن أقوم بذنب عظیم یستحّق القتل ألحفظ کرامة الحاکم!

 عنه و جعله أحد مستشاریه!« 

 عیّن الّصیح: -29

 قّدم الخادم للحاکم الطعام ألقی جمیعه علی الحاکم!   ( عندما1

 ( فی النّهایة قُتل الخادم بأمر الحاکم الظالم! 2

 ( أّکد الحاکم علی قتل الخادم بسبب إلقاء جمیع الّطعام! 3

 ( عفاالحاکم عن الخادم ألنّه وقعت قطرة من الّطعام علی ألبسته! 4

 عیّن الصحیح: -30

 ب أّن کان الخادم مستشاره! ( أمر الحاکم بقتل الخادم بسب1

 ( إرتکب الخادم الذّنب الکبیر لیحفظ کرامة الحاکم! 2

 ( ُجعل الخادم المستشار عندما وقعت قطرة من الطعام علیه!3

 ( کان عمل الخادم فی المّرة االولی مستحق القتل! 4

 : الخطأعیّن -31

 ( ألقی الخادم کل الطعام علی رأس الحاکم! 1

 حاکم من البدایة! ( کان الخادم مستشار ال2

 ( إرتکب الخادم الذنب الکبیر حتی ال یُسَخرالحاکم! 3

 ( کان عمل الخادم فی المّرة الثانیة مستحّق القتل! 4

 »یُقتل«: -32

 مزید ثالثی/ فعل و فاعله »الخادم«  -للغائب  -( فعل مضارع1

 مزید ثالثی )من باب »إفعال«/ فعل و فاعل   -( فعل مضارع2

 مّجرد ثالثی / فعل و فاعله محذوف  -للغائب -( فعل3

 مجهول/ فعل و مفعوله »الخادم«   -حروفه األصلیّة : ق ت ل  -( فعل مضارع4

 »الخادم«: -33
 اسم الفاعل/ فاعل -مذکّر  -( اسم2 معرفۀ / مضاف إلیه  -مذکّر   -مفرد  -( اسم1
 معرف / مضاف إلیه  –اسم الفاعل  -مذکّر  - ( اسم4              نکره/ فاعل  -( اسم مفرد3

 

 : الکلمات  ةفی ضبط الحرکات أو قراء الخطأعیّن -34

ب بُیوت أعداءنا هذه ُمحاَربَة الظُلم!1  ( إغتَنِموا الفُرصة، لنُخّرِ

 التَسبّی الّذین یَدعوَن ِمن دوِن ّللّا إلنَُّهم یَسُبّون ّللّا أیضاً! ( 2

ع!3  ( إذا کان َصدیقاک یَتَناَجیان فال تَدُخل بَینَهما إلس تِراق الّسم 

 ( أتَتَذکَّران َجبَل کان َرسول ّللّا یتعبُّد فی غار حراء الواقعِ فی قّمة! 4

 

 

 : یناسب النصّ ( بما  29-33أجب عن األسبلة ) اقرأ النص التالی بدقّة ثمّ  ∎∎

 ( 33و   32. )الصرفی التحلیل و االعراب  فی الصحیح  عیّن∎∎
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 فی العبارات التّالیة؟  خطأکم -35
 بیت مقّدس ألداء الّصالة عند المسلمین!)مسجد(  •
 تعّرف البعض علی البعض االخر!)تعارف(  •
 مکان یجتمع فیه الماء زماناً طویالً!)مستنقَع(  •
 عضو فی جسم اإلنسان و الحیوان التّنفّس فقط!)أنف(  •
 أوراق فیها أخبار و معلومات اُخری!)موسوعة(  •
 أحداً أو حیواناً من الهالک!)أنقذ( الّذی ینجی  •
1 )4 2)3 3 )2 4)1 

 نوعه:   یختلفعیّن جمعاً -36

 إذا خلَوا إلی شیاطینهم قالوا إنّا معکم{  ( }و1

 ! صادقاً ( تصدق المؤمنات والیکذبن أبدأ و إن تطلب أن تکون مؤمناً کن 2

 ( هل تعلم إّن صداقة المسلمین فی هذه المدینة سبب تقّدمهم!3

 شاهدت جماعة من الّزائرین أمام حرم إمام رضا )ع( و أنا کنُت مشتاقاً لزیارة! ( 4

 : الخطاءِعیّن -37
 الفصل............. من فصول الّسنه فصل .......... والیوم ................... من أیّام األسبوع یوم................فی إیران! 

 اإلثنَین  -الثّالث -الّشتاء  -( الّرابع2 الّسبت -الواحد -الخریف -( الثالث1

 الجمعه  -الّسابع –الّشتاء   -( الّرابع4 الخمیس  - الّسادس -الّصیف -( الثانی3

 عیّن الفعل المزید یکون الخبر: -38

 ( خلف هذه المستنقعات یوجد قوم منهم فاسدون و منهم صالحون! 1

 النّملة تقدر علی حمل شیء یفوق وزنها خمسین مّرة!  (2

 حان یُفتح فی الساعة الّرابعة للتالمیذ! ( باب صالة اإلمت3

 ( عمیل العدّو فی البالد إإلسالمیّة یحاول ایجاد التفرقه بین المسلمین! 4

ً فی أّی عبارة جاء نون الوقایة و الحروف الجارة -39  ؟ معا

 ( إنّی أعلم معلّمونا یحبّوننا عندما نکون فی المدرسة و بعد تخّرجنا! 1

 الظاهرة الّتی تسّمی مطر األسماک! ( یحیّرنی مشاهدة هذه 2

 ( فجأة شعرت أّن تیار الماء یحسبنی إلی أعماق البحر! 3

 ( التحزنی إّن ّللّا معنا کحبل الورید و المؤمنون ال یَخوفون أبدا! 4

 عیّن الخطأ: -40

 :! {بالّصاحین  ألحقنیو  حکماً رّب هب لی }(1

 فعل و فاعل و نون الوقایه و مفعول  – مفعول

 ! {یُرزقون  همأمواتاً بل أحیاء عند ربّ  لیسواّللّا  سبیلفی   قتلواالّذین  }(2

 فعل )مجهول(  –مضاف إلیه  –خبر  –مجرور به حرف جر

 ! المتعلِّمو  العلمفی وصف   أشعاراً فی طهران   الّشعراء( قد أنشد 3

 ب تفعّل( )اسم الفاعل من با  –مضاف إلیه – مفعول –فاعل

 ! رأسها تحّرکدون أن    هاعینیتستطیع أن تدیر  الحرباء( 4

 مضاف إلیه  – )مصدر من باب تفعّل(  –مفعول  –مبتدا 

 ( 40-35)التّالیة   األسبلة عن أجب  ∎∎
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 می باشد؟ عبارات  متناسب با کدام یک از    ، به ترتیب زیر   عبارات هریک از   -41
 الف( »چوبِ حق و پشت و پهلو، آنِ او / من غالمِ آلتِ فرمانِ او« 

 « عَمِیَ فَعَلیها   ن قَد جاءَکُم بَصائِرُ مِن ربّکُم فَمَن أبصَرَ فَلِنَفسِهِ وَ مَ ب( » 
 شرم چیست / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟« ج( »گر نبودی اختیار این  

 مستحق مجازات دانستن خود هنگام پیمان شکنی – مسئولیت پذیری  –( جبرگرایی1
 احساس رضایت و پشیمانی –تصمیم گیری –یشکن مان یمستحق مجازات دانستن خود هنگام پ( 2
 دادم ای کاش آن کار را انجام نمی – تصمیم گیری  –( جبرگرایی3
 احساس رضایت و پشیمانی  –دادمیکاش آن کار را انجام نم یا –پذیریمسئولیت( 4

 چه تعداد از موارد زیر با مورد روبروی آن، تطابق دارد؟ روابط نشان داده شده در   -42
 تقدیر الهی   ←  حدود موجودات   گیری الف( اندازه 

 علل طولی   ← بودن روابط   ب( به هم پیوسته 
 علل طولی  ← بودن ارتباط اجزا  ج( با واسطه  

 تقدیر الهی   ← د( مشیت الهی 
 قضای الهی   ← هـ( حکم کردن 

 ( پنج مورد 4  ( چهار مورد 3  ( سه مورد 2  ( دو مورد 1
 اند؟  شده   انی ب   ی به درست  ر ی ز   ی ها نه یچند مورد از گز   -43

   تقدیر الهی  إنَّ عَلَیکُم لَحافِظینَ«: ( » الف 
   قضای الهی «:  قُلِ اهلل خالقُ کلّ شیء ب( » 
 عدم وجود اختیار انسان در تقدیر الهی «:  از قضای الهی به قدر الهی پناه بردن  ج( » 

  چکدامیه( 4  مورد    3( 3  مورد   2( 2  مورد   1 (1
و    است  خداوند .................    انگر ی ب  ار ی انجام اعمال انسان با اخت  ن ی کدام مورد است؟ هم چن   د ی مؤ   ، ی آب به منظور رفع تشنگ   دن ی نوش -44

 وجود اراده و اختیار در انسان نشانۀ ....... خداوند است. 
   تقدیر  -یقضا –نیمع  یژگیاز مخلوقات با اندازه و و کیشدن هر   دهیآفر (1
 تقدیر  -ریتقد  -نیمع  یژگیاز مخلوقات با اندازه و و کیشدن هر   دهیآفر (2
 قضای - ریتقد -یاله نیوب قوانانسان در چارچ  اریمحدود بودن اخت (3
 خواست  -ی قضا -یاله نیانسان در چارچوب قوان اریمحدود بودن اخت (4

  ه ی از انسان اشاره کردند که در آ   یا ه ی برم«، به سرما ی به قدر الهی پناه م   ی اله   ی سخن: »از قضا   ی ر ی به کارگ   حضرت علی )ع( با  -45
 مشهود است.    ه ی سرما  ن ی ا   ز ی ........................ ن............... 

 ( »اَلَم اَعهَد اِلیکُم یا بنی آدم ....« 1
 «إنَّ عََلیکُم لَحافِظینَ کِراماً کاتِبینَ یَعَلمونَ ما تَفعَلون  ( »2
 «  ا کفوراًو إمّ اً ا شاکربیل إمّلسَّا یناهُدَا هَ»إنّ (3
 «  لَعَّلی أعمَلُ صالِحا فیما تَرَکتُقالَ ربِّ إرجِعونَ »( 4

 ها، مطابقت دارد؟ نه ی از گز  ک ی با کدام    ر،ی ز   ات ی مفهوم اب  -46
 « اش بنده   گر یزند بر پشت د ی م  /   اش بنده   ن ی »گفت کز چوب خدا ا 

 او«    فرمان   آلت  غالم و   من    /     او  حق و پشت و پهلو، آنِ   »چوب 
 شود. در سخن نفی می به دلیل مشهودبودن اختیار در عمل، انکار اختیار (1
 انسان است.    اریاراده و اخت یبرا یگرید لیدل یمانیاحساس ندامت و پش( 2
 است.   حیشدن به کار صح  تیساز هدا  نهیآزمون و خطا کردن، زم (3
 است.  ارید اختمؤیّ ها،مان یشکستن عهدها و پ لیبه دل ه،یو تنب  قیتشو (4

 ، کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟ و همچنین ارادۀ خداوند   در ارتباط با مفهوم قضا و قدر الهی  -47

 ساز رشد اوست.قضا و قدر الهی با اختیار انسان سازگار و زمینه( 1

 ریزی شده و توسط انسان قابل یادگیری نیست.مهندسی و قاعدۀ خاص هرموجود، توسط خداوند برنامه( 2

 کار اختیاری انسان است.ساز  و قواعد حاکم بر جهان زمینهتقدیر ( 3

 تواند نقش فاعلیت داشته باشد. نسان در طول ارادۀ خداوند میوابسته است و ا ارادۀ انسان به ارادۀ خدا( 4
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به این موضوع در کدام مرحله    ملزوم کرده است؟   وفاداری خود به عهدش با انسان را به چیزی   بنابر فرمایشات قرآن کریم، خداوند  -48
پرداخت، در شب به    ی : »چون هر صبح تا شب به کار و زندگ د ی فرما ی )ع( که م   ی امام عل   ان ی ب  همچنین   باشد؟ می   از مراحل بندگی 

 گردد.« مربوط به کدام اقدام است؟  ی باز نم   گر ی بود که بر تو گذشت و د   ینفس، امروز روز   ی : اد ی خود برگردد و بگو 
 محاسبه و ارزیابی - عهدبستن با خدا -وفای انسان به عهد خود با خداوند (1
 محاسبه و ارزیابی -تصمیم و عزم برای حرکت –هاصبر و پایداری در برابر مصیبت (2
 مراقبت -مراقبت –مراقبت از خود برابر تندباد حوادث زندگی (3
 مراقبت  -مراقبت –حسابرسی به اعمال قبل از مرگ( 4

  سته ی و پس از روشن شدن . آن شا  م ی .............. هست   ازمند ی ن  م یکه با خدا بسته ا   ی به عهد   ی و وفادار  ت ی موفق   زان ی سنجش م   ی برا -49
 ..........    را ی است .................... ز 

 شود.  یم  میتصم یدر اجرا یسبب سست  -میکن ییزداغفلت -مراقبت (1
 .  هاستمان یما در انجام پ بان یپشت نی بهتر اوندخد -مییخدا را سپاس بگو -محاسبه ( 2
 ها است.  مان یخداوند در تحقق پ یخشنود -میهدف گام بردار ی با قدرت به سو -محاسبه  (3
 است  یاله تیرضا ن یراه سعادت قر - عمل کنیم دستورات الهیبه  –مراقبت( 4

 ال انسان هستند؟ از اعم   کی رو کدام  ه در مقابل خداوند« دنبال   ی خداوند« و »شرمندگ   یدو عبارت »خشنود   ب، ی به ترت  -50
 با خدا   مان یشکستن پ -قدم گذاشتن در راه سعادت (1
 هالکت   ریقدم گذاشتن در مس -قدم گذاشتن در راه سعادت (2
 هالکت    ر یقدم گذاشتن در مس - )ع( تیو سنت اهل ب ره یعمل به س( 3
 با خدا   مانیستن پشک  - )ع( تیو سنت اهل ب ره یعمل به س( 4

 ؟ م ی ا کرده   انی را ب   نبوی   ث ی کدام حد   ام ی آخرت است، پ   یدر سرا   ی مقدم بر محاسبه اله  ا، ی محاسبه نفس خود در دن   م یی اگر بگو  -51
 که به حساب شما برسند.«  ن یقبل از ا د،یکن یدگی»به حساب خود رس (1
 از مرگ حساب بکشد.«ها کسی است که از خود و عمل خود برای بعد ترین انسان زیرک» (2
  یاهل خانه و قسمت یبرا یعبادت، قسمت یبرا یکرد. قسمتی»رسول خدا )ص( در منزل، اوقات خود را سه قسمت م (3
   «یشخص یبه کارها یدگیرس یبرا
 «توانند پاسخ دهند.ی کالم از شما شنواترند و فقط نم ن یبه ا شان یکه جانم در دست اوست، ا ی»قسم به کس( 4

که  ایم، خوب است  ق بوده ن در .................، علت عتاب و سرزنش خود است و اگر معلوم شود که در انجام عهد خود موف کرد   ی سست  -52
 ...........................    رای ...................... ز 

 .  هاستمان یما در انجام پ بان یپشت نیخداوند بهتر -میسپاسگزار باش -مراقبت (1
 .  هاستمان یما در انجام پ بان یپشت نیخداوند بهتر - میشکر گزار باش -محاسبه  (2
 شود.  یعمر انسان م یشکر نعمت، باعث افزون را یز -میسپاسگزار باش -مراقبت (3
 شود.  یعمر انسان م یشکر نعمت، باعث افزون  رای ز -میشکرگزار باش -محاسبه  (4

 مطابقت دارند؟    گر ی کد ی با    ر، ی ز   موارد مورد از    چند بنابر روایات و آیات،     -53
 شود« »قُل إن کُنتُم تُحِبّونَ اهلل فاتَّبِعونی«: »هرکس در روز قیامت با محبوب خود محشور می الف(  

 در مقابل خدا را به دنبال دارد.    ی هالکت خود قدم بردارد، شرمندگ   ر ی ب( اگر انسان در مس
 ای داوند حتی برای لحظه رویگردان نشدن از خ   انس گرفتن با خدا )سخن امام سجاد )ع((: ج( 

 سه مورد   (4  دو مورد   (3  مورد    چیه( 2  مورد   ک( ی1
که رنگ و    ی همه کسان   خانه کرد، آن دل محبت   یمحبت خداوند در دل   ی.« و »وقت زد ی گر ی م   ی ک ی از تار   یی که »عاشق روشنا   ن ی ا -54

 به ................................. و ................. از آثار محبت به خداوند اشاره دارد.    ب ی .« به ترت ابد ی ی او را دارند، در خود م  ی نشان 
 از خداوند   یرویپ -با دوستان خدا یدوست( 1
 از خداوند   ی رویپ -از دشمنان خدا و مبارزه با آنان یزاریب( 2
 با دوستان خدا  یدوست -از دشمنان خدا و مبارزه با آنان یزاریب (3
 از دشمنان خدا و مبارزه با آنان   یزاریب -از خداوند یرو یپ( 4
 
 
 
 



 10صفحه  4  مرحله   - آزمون ماز )دفترچه عمومی(                                   فرهنگ و معارف اسالمی 

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه  20راهنمایی نیاز دارید، عدد در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به 

صادق )ع(    امام  ان ی اشاره به سؤال ..................... دارد و در ب   « ی آن   ،ی که در جستن آن   ز ی هر چ  ی/ دان   ، ینکته رمز اگر بدان   نی شعر »ا  -55
 « کند ......................... .   ی چ ی که فرمان خدا را سرپ  ی »کس 

 خدا او را دوست ندارد    -ست؟یارزش انسان چ اریمع (1
 خدا او را دوست ندارد  -جهت حرکت انسان به کدام سو است؟ ( 2
 او خدا را دوست ندارد  -جهت حرکت انسان به کدام سو است؟ ( 3
 او خدا را دوست ندارد   -ست؟یارزش انسان چ اریمع (4

فرمایند: »باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و  این سخن امام خمینی )ره( که می  -56
اهلل من  بغض عملی نسبت به دشنمان خدا لبریز کنند« به ترتیب دربردارندۀ کدام موضوعات است؟ همچنین حدیث » ما أحبّ  

 عصاه« مربوط به ........... از آثار محبت به خداست. 

 پیروی از خداوند –تولّی – ( تبرّی1
 دوستی با دوستان خدا  –تولّی – ( تبرّی2
 دوستی با دوستان خدا  –تبرّی –( تولّی3
 روی از خداوندیپ –تبرّی –( تولّی4

گیرید.« و  می   شی همان راه گذشته را در پ   د ی باز گرد   ا ی به دن  ، »اگر اوردند؟« ی ن  ی روشن   ل ی شما دل   یبرا   امبرانی عبارات »مگر پ -57
 شده است؟   ان ی ب   ی از زبان چه کسان   ب ی »خداوند به وعده خود وفا کرد.« به ترت 

   نیکوکاران  -یفرشتگان اله -خداوند( 2   )ص( امبریپ -یفرشتگان اله -خداوند (1
   بهشتیان  –خداوند –الهی ( فرشتگان 4    دوزخیان  -خداوند –یفرشتگان اله( 3

کنند، ثواب  ی ت عمل م به آن سنّ   ی مردم  ا ی که در دن   یسازد، تا وقت   ی را در جامعه جار   ی ک ی ت و روش ن »هر که سنّ   ف ی شر  ث ی حد  -58
  که ...... اعمال است و اگر  ...... که از اجر عامل آن کم کنند.« مؤید آثار ..........   نی گذارند. بدون ا ی شخص م  ن ی آن اعمال را به حساب ا 

 گر ما خواهد بود.  ی ار ی ....  ............   ۀ ی آ   ام ی پ  م، یینما   می ترس   ی قرآن   ی آن مبنا  ی برا   م ی خواه ب 
 ر«  م و أخّبما قدِّ وا اإلنسان یومئذٍ»ینبّ -متقدّما (1
 م إلینا لترجعون«  کُنّ»اَ -تأخرما (2
 ر« م و أخّ بما قدِّ وا اإلنسان یومئذٍ»ینبّ -تأخرما (3
 م إلینا لترجعون«  کُنّاَ» -متقدّما (4

 ؟  ندارد آن در ارتباط با اعتقاد به معاد مطابقت    امد ی با پ  ر، ی چند مورد از موارد ز  -59
 ل  اوّ   امد ی انسان: پ  ی به رو   یی و روشنا   د ی الف( باز شدن پنجره ام 

 م دوّ   امد ی در راه خدا: پ   ی فداکار   ی برا  ی از مرگ و آمادگ   دنی ( نترس ب 
 ل  اوّ  امد ی : پ ر ی ناپذ  ی و خدمت به مردم با همت خستگ   کی ن   ی ج( انجام کارها 

 م  دوّ   امد ی ها با شهادت: پ انسان   یراه آزاد   ی د( هموارساز 
 صفر  (4  سه مورد  (3  دو مورد   (2  مورد   ک( ی1

انجام عمل صالح چه چیزی عنوان  مطابق ادامۀ آیۀ »مَن آمَنَ بِاهلل وَالیومِ اآلخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً....« بازتاب ایمان به خدا و روز جزا و  -60
 شده است؟ هم چنین عبارت »لَهو و لَعِب« در آیات قرآن کریم برای چه چیزی به کار رفته است؟ 

 تالش بیهودۀ منکران معاد برای رسیدن به اهداف دنیایی  – ( نداشتن حزن و اندوه1
 زندگی ناچیز دنیایی  -( نداشتن حزن و اندوه 2
 اچیز دنیاییزندگی ن -رستگاری اخروی ( 3
 تالش بیهودۀ منکران معاد برای رسیدن به اهداف دنیایی -( رستگاری اخروی 4
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Part A: Grammar and Vocabulary  

Directions: Questions 61-67 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases 

marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one  word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer 

sheet. 

61- I changed the light bulb ---------- have far more light.  
1) so                                  2) and                            3) to                                 4) but  

62- When the father ---------- about the car accident, he shouted at me, and said "you are 
going to repair it ---------- I never let you drive by my car." 

1) was realizing / and                                          2) realizes / or  
3) realized / and                                                  4) realized / or  

63- A: Would you like to help ---------- to another drink?  I made it ----------.  

             B: It is great.  
1) you / by me                                                       2) yourself / by myself          
3) yours / myself                                                   4) your / with myself 

64- I feel after working full-time hours for two years, I ---------- to have some job security 
and permanent benefits - especially since I am paying union dues. It is essential to be 
aware of this in advance.    

1) honor                        2) regard                          3) deserve                   4) belong  

65- He ---------- that you shouldn't worry too much about college now. He thinks you 
should just focus on doing well in high school. 

1) feels                          2) skims                            3) prefers                    4) refers     

66- I am sure that no one could deny the ---------- of his attitude, and that no one who 
recognizes the truth of it would deny that. We are always looking for opportunities to 
point out that the young boy has learned from his mistakes.  

1) state                         2) knowledge                  3) action                       4) wisdom     

67- We are convinced that even the president himself was not able to offer clarity about 
what has happened in the elections. He has expressed ---------- another argument, he 
and his supporters are denying he lost the election.  

1) hence                       2) thus                              3) yet                              4) as 
   

Part B: Cloze Test  

Directions: Questions 68-72 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), 

(3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

 

The brain is arguably the most important (68) ---------- in the human body. There are no 
pain receptors in the brain (69) ---------- But the meninges (coverings around the brain), 
periosteum (coverings on the bones), and the scalp all have pain receptors. Surgery can be 
done on the brain and technically the brain does not feel that pain. Brain diseases affect 
different (70) ----------  of the body from memory, speech, thinking clearly, and movement. 
Special pain receptors in your skin activate whenever there has been an injury, or even a 
potential injury, such as breaking the skin or causing a large indentation. The spinal cord is 
also in charge of your (71) ----------  The brain does not have to tell your foot to move away 
from the shell, because the spinal cord has already sent that message. The pain signal 
continues to the brain. This is because pain involves more than a simple stimulus and 
response. With that said, the brain is the (72) ----------  we use to detect pain.  

 

68- 1) cell                          2) material                        3) organ                         4) sign      

69- 1) it                             2) itself                               3) by itself                     4) ourselves   

70- 1) creations                2) elements                        3) functions                   4) graves            

71- 1) emphatics              2) reflexes                          3) qualities                    4) arrows     

72- 1) tool                         2) heritage                         3) fact                            4) area  
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Part C: Reading Comprehension  

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer 

the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet. 

PASSAGE 1  

The Internet is the largest library in the history of the world and a great 
resource for anyone seeking information. But doing research on the Internet is 
not without its risks. In recent years, plagiarism from online sources has 
become a serious problem, especially among students.  
Original written work and information are protected by copyright laws, like 
original inventions. Therefore, when you reference or use information you find 
while doing research, you should always give credit to the person or 
organization that produced it. To plagiarize is to use ideas that are not your 
own without giving credit to the original source, or to claim that someone else’s 
ideas are your own. It is similar to stealing someone else’s work. For example, 
if a student reads three articles and uses ideas from articles to make his 
arguments in an essay without quoting or citing from the original work, the 
student is plagiarizing. 

Internet-related plagiarism has become such a problem because it’s so easy to 
find and copy information online. There are thousands of resources for 
students who wish only to copy or cheat. However, the Internet also makes it 
easier for the educators to check for plagiarism. Often a simple Internet search 
for a quote will be enough to expose copying. Some educators are more 
concerned about unintended plagiarism. Because copying and pasting is so 
easy, it is becoming more and more common for well-meaning students to mix 
up the source material with their original ideas. While this kind of plagiarism 
usually happens innocently, it is still an offence.  

73- What does the underlined word ‘It’ in line 10 refers to? 
1) To claim that someone else’s ideas are your own 
2) Not giving credit to the original source  
3) Stealing someone else’s work  
4) Plagiarism in general 

74- Why is plagiarism a serious problem among students? 
1) They are careless  
2) The do more research than other groups of people 
3) They have school assignments and essays to write  
4) They intentionally don’t give credit to the original source  

75- Which of the following words is defined according to the passage? 
1) Plagiarism                    2) Resource                  3) Internet                 4) Credit  

76- What is the main idea of this passage? 
1) How to prevent plagiarism                               2) The definition of plagiarism  
3) The copyright laws for original works             4) Ways of committing plagiarism  
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PASSAGE 2  

There are many factors that can cause an animal or plant species to become 
endangered, and one big one is the destruction of their habitants. 
Deforestation, and soil, air, and water pollution are usually the main 
culprits. For example, the population of critically endangered Sumatra 
orangutans is now less than 10,000 on their home island of Sumatra, 
Indonesia, due to deforestation and farming.   

Another form of endangerment is from humans exploiting wild animals. 
Uncontrolled hunting of whales in the past century has resulted in many 
whale species becoming critically endangered. 

The high demand for animal parts stems from their use in certain foods or 
medicines or their value as decorative objects. As an example, the ivory tusks 
of elephants are used to make jewelry, and the price is high enough that 
people risk being arrested and jailed to go after these animals.  
77- Which of the following statements is TRUE? 

1) Humans only hunt down animals for food  
2) Deforestation is known to be one of the main reasons for animal endangerment  
3) Acid rains are one of the culprits of habitant destruction 
4) Tusks of elephants are really popular but aren’t worth risking your life for them  

78- "Culprit" in this passage has the closest meaning to …………... . 
1) Criminal                  2) Example                   3) Cause               4) Delinquent  

79- Which of the following can be concluded from the passage? 
1) Animal parts are very valuable. 
2) Some factors are more serious than the other ones. 
3) Unless we change our ways, there is no way we can save endangered animals. 
4) The haunting of the animals should be controlled, so it doesn’t result in animal. 
endangerment  

80- Which of the following sentences is NOT mentioned in the passage? 
1) Main factors of animal endangerment  
2) The endangerment of some whale species  
3) The value of elephant tusks  
4) The extinction of Sumatra orangutans  
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    یابد؟ در کدام حالت، احتمال تشکیل »برکه« افزایش می  -81

 انطباق سطح ایستابی بر سطح زمین ( 2                        اشباع با سطح زمین  ۀبرخورد منطق (1       
 بر سطح زمین  اشباع  ۀانطباق منطق (4                       برخورد سطح ایستابی با سطح زمین  (3       

 شود؟ »آب زیرزمینی« به چه آبی گفته می -82
 . شودیم  زمین جمع زیر پوسته  هایسنگ( آبی است که در منافذ و فضاهای خالی 1
 .شودمی زمین جمع  پوسته آبی است که در منافذ و فضاهای خالی نزدیک به ( 2
 . شودمی  سطح زمین جمعهای نزدیک به  آبی است که در منافذ و فضاهای خالی الیه ( 3
 د.               شومی  زمین جمع در اعماق زیاد هاآبی است که در منافذ و فضاهای خالی الیه  (4

 کند؟ عبارت، جملۀ زیر را به درستی کامل می   کدام  -83
 بستگی دارد«  ..................   » میزان نفوذپذیری خاک به 

 ( میزان خشکی و رطوبت آن2                    درصد تخلخل آن                            (1
 ( توانایی انتقال و نگه داری آب 4ارتباط و اندازۀ منافذ                                    میزان ( 3

 :  به جز شود  قدرت فرسایندگی رواناب با افزایش همۀ موارد زیر، زیاد می  -84
 ( میزان مواد معلق 4مواد                     جرم  (3            ( حجم             2سرعت                    ( 1

    است؟  درست   «، ها و رسوبات قابلیت تشکیل آبخوان سنگ »  در مورد    کدام عبارت  -85
 .دارند را خوب آبخوان   تشکیل قابلیت آذرین، هایسنگ همانند آبرفتی و  ایرودخانه رسوبات کارستی، آهک( 1
 .دارند را آبخوان تشکیل قابلیت کارستی، آهک همانند آبرفتی و  ایرودخانه رسوبات( 2
 .دارند را خوب  آبخوان   تشکیل قابلیت کارستی، آهک همانند آبرفتی و  ایرودخانه رسوبات شیل،( 3
 دهند.می  تشکیل  را خوبی  آبخوان  کارستی، آهک همانند دگرگونی هایسنگ و آبرفتی  ای،رودخانه رسوبات( 4

 تواند راهکاری برای کاهش میزان فرونشست زمین باشد؟ کدام مورد می  -86
 ( منفی کردن بیالن آب زیرزمینی2 یهای جذبچاه ایجاد (1
 های فسیلی ( حفاظت از آب4 ا همصنوعی آبخوان  تغذیه ( 3

در    2Ca+ مقدار یون    است.   2Mg+ گرم در لیتر یون میلی   60گرم در لیتر، دارای  میلی   441  تقریبا   با سختی کل   ای  رودخانه آب   -87
 گرم در لیتر است؟ این آب چند میلی 

1) 78                      2  )67                              3)  92                                 4)  83 
 شود«، مطابقت دارد؟ های حفاظتی تعریف می با عبارت »به صورت پهنه  در رابطه با حریم منابع آب   کدام موارد -88

 رود. مانعی برای منابع آالیندۀ نقطه ای به شمار می (  الف 
 شود. ب( بر اساس شعاع تاثیر دو چاه در نظر گرفته می 

 های تامین کنندۀ آب شرب است. ج( حریم کیفی چاه 
 حفاظت از منابع آب زیرزمینی است.   های د( از روش 

 ( ج و د4( ب و د                      3( الف و د                            2الف و ج                       (1

 کند؟ کدام عبارت، جملۀ زیر را به درستی کامل می  -89
 « ..................  بیالن مثبت یعنی »  
 ورودی کمتر از میزان آب خروجی باشد. میزان آب  (2          میزان آب ورودی برابر میزان آب خروجی باشد.  (1
 ( میزان تبخیر آب بیشتر از میزان آب ورودی باشد. 4    ( میزان آب ورودی بیشتر از میزان آب خروجی باشد.  3

 است؟   کرده   بیان   درستی   به ،  خاک   از   حفاظت   نهایی   هدف   تحقق   برای  را  مناسبی   راهکار   گزینه،   کدام  -90

 کنترل سرعت فرسایش خاک (  2                                        نفوذپذیری خاککنترل  (1
 های زراعیکاهش سطح زیر کشت زمین (  4                           جلوگیری از تخریب تدریجی خاک (3
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ها در یک ماه گذشته از محصوالت  نفر از آن   85ای مشخص شد که مشتری یک فروشگاه زنجیره   200در یک نظرسنجی از  
اند که در این مدت از هر  ها نیز اعالم کرده نفر از آن   38اند. همچنین  خرید کرده  Bنفرشان از محصوالت شرکت   64و   Aشرکت 

حداکثر  اند به افرادی که  اند. نسبت افرادی که در یک ماه گذشته دقیقاً از یکی از این دو شرکت خرید کرده دو شرکت خرید کرده 
 چقدر است؟    ، اند ها خرید کرده از یکی از شرکت 

1)  4 7

2 0 0
 2)  

7 3

1 6 2
 3)  1 1 2

2 0 0
 4  )1 4 9

1 6 2
 

 است؟  210در چندمین شکل از الگوی زیر، تعداد نقاط توپر برابر     

1 )10 2 )11 
3 )12 4 )13 

 

های دریافت شده تشکیل دنبالة حسابی دهند و یک چهارم مجموع  کنیم که سهم قسیم می ت نفر چنان   4عدد خودکار را بین    100 
 ترین سهم کدام است؟ تر، مساوی مجموع دو سهم کوچکتر باشد. بزرگ سهم بزرگ دو 

1 )45 2 )5 /2 3 )5 /3 4 )5 /47 

2ضرب سی جملة اول دنبالة هندسی  حاصل   4 8, , , 2به صورت    ...
a    است. حاصل+ 19a   کدام است؟ 

1 )20 2 )21 3 )22 4 )24 

2کند. اگر در مسیر برگشت  طی می   Vر رفت با سرعت ی شهر را در مس   دو کیلومتری بین   120فاصلة    قطار یک    0k m
h

از   
 شود. مجموع زمان رفت و برگشت چند ساعت است؟  سرعت قطار کاسته شود، نیم ساعت به زمان برگشت افزوده می 

1 )5 /1 2 )5 /3 3 )5 4 )6 

+اگر    − − =1 2 5 1a a   ،4+باشد 2 a    کدام است؟ 

1  )−3 1 2  )+3 1 3  )−2 3 1 4  )+3 2 1 

مجموعه جواب نامعادلة   
−


+

1
2

1

x | x |

x
 شامل چند عدد طبیعی نیست؟   

1 )5 2 )4 3 )2 4 )3 

−های معادلة  یکی از ریشه   kبه ازای کدام مقدار    + =
4 2

2 0 0x x k   7−برابر  است؟  3

1 )16 2 )15 3 )14 4 )13 
2نقطة    5( , کند. نمودار این  ها جدا می xواحد روی محور   6خطی به طول  رأس یک تابع درجه دوم است که نمودار آن پاره   (

 کند؟ ها را با کدام عرض قطع می تابع، محور عرض 

1  )2 5

9
 2  )9

2 5
 3  )1 6

2 5
 4  )2 5

1 6
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+−حاصل عبارت   
+ + +

−

168 2 7
2 6 3 2 7 1 1

5 6
(  کدام است؟   (

1  )−2 4 3 2  )−3 3 3  )+4 3 2 4  )−3 3 2 
:3در ساعت    4  شمار چقدر است؟  شمار و دقیقه زاویة بین عقربة ساعت   0

1  )0
1 2 0 2  )0

2 0 0 3  )0
2 3 0 4  )0

2 8 0 

ر چرخ و فلک به اندازة  گ کابین است و علی در کابین شمارة سه قرار دارد. ا   18چرخ و فلکی دارای  
4 6

9


  مثبت رادیان در جهت    

ها در جهت مثبت  گذاری آن ها یکسان و شماره گیرد؟ )فاصلة کابین مثلثاتی حرکت کند، در موقعیت اولیة کدام کابین قرار می 
 مثلثاتی است.(  

1 )13 2 )11 3 )9 4 )7 

=شکل زیر قسمتی از نمودار تابع     +
1

3
4

y c o s m x   است. مقدار تابع در نقطة=
15

3
x


 کدام است؟   

1  )−
1 1

4
 2  )1

4
 

3  )1 1

4
 4  )−

1 3

4
 

 

  اگر   x



3

2
2

+باشد، حاصل    − +( ta n x ) ( s in x ) ( ta n x )
c o s x

21
1  کدام است؟   1

 - 1( 4 1( 3 ( صفر 2 2( 1

=اگر    −
5

12
ta n     و   در ربع دوم مثلثاتی باشد، حاصل عبارت زیر کدام است؟ 

− − − +
3 11 7

2 2 2
s in ( ) c o t ( ) c o s ( )

  
   

1  )− 1 2  )1 3  )0 4  )2 

sعبارت   حاصل   in c o s s in ta n5 8 5 3 1 5 1 0 2 0 9 3  کدام است؟   +0

1(  4 - 1( 3 1( 2 ( صفر 1

2
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شعاع چرخ جلویی تراکتوری   
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4
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 رادیان خواهد چرخید؟ 

1  )

4
 2  )

8
 3  ) 4  )

2
 

)دورة تناوب دو تابع    aبه ازای چند مقدار طبیعی   )= − + +
2

1 5 5 3 4y s in ( a )x    و= − +2 3 8 1y co s a x  یکسان است؟ 

1 )4 2 )1 3 )2 4 )3 

3+االضالعی، اندازة دو قطر  متوازی در    1a    و− 1a    1واحد و زاویة بین دو قطر 3  2االضالع  است. اگر مساحت متوازی   5
 االضالع چقدر است؟ باشد، اندازة قطر بزرگ این متوازی
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   کند؟ موجود در باکتری اشریشیاکالی را دارد، بیان می   انایی اتصال به پروتئین مهارکنندۀ چند مورد، ویژگی هر مولکولی که تو   -111

 های قند است. در ساختار خود دارای مولکول   - الف 
 پیریمیدینی و پورینی است. دارای تعداد برابری از بازهای    - ب 
 آن از طریق نوعی پیوند اشتراکی به یکدیگر اتصال دارند.   سازندۀ   واحدهای   - ج 
 های مربوط به ساخت انواعی آنزیم حضور دارد. های نوکلئوتیدی آن پیش از ژن توالی   - د 
1 )1                              2 )2                                  3 )3                                    4 )4 

 در یک یاختۀ بنیادی لنفوئیدی مغز استخوان انسان، هر .................. است، قطعاً ..................  -112
 شود.اشغال می هاانواعی از پروتئینهای خود توسط در تمامی بخش -( توالی که محل اتصال ابتدایی رِنابسپاراز1
 های فعال برای ترجمۀ رِناهای پیک است. فاقد رِناتن -هاکه دارای توانایی نظارت بر بیان ژن  مکانی( 2
 در فاصلۀ دوری از همان ژن قرار گرفته است.  - ( توالی که بر افزایش سرعت رونویسی یک ژن موثر3
 ای است.   اختههای یمکان ساخت برخی از آنزیم -مقدار مادۀ ژنتیکی یاخته  ینکه دارای بیشتر مکانی( 4

 کدام عبارت درست است؟  -113

 شود. ها به نسل بعد منتقل میهای دِنای موجود در گامت( ویژگی هر جاندار، توسط دستورالعمل1
 های والدین به ارث برده شده است. های تعیین کنندۀ صفات هر جانور، از طریق گامت( ژن 2
 ارث برده شده است.  ( هر صفت موجود در هر یک از جانوران، از نسل قبل به3
 شود.های یک فرد، در صورت تولید مثل به نسل بعد منتقل می( هر یک از ویژگی4

 است؟   مناسب کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -114

شود،  بالفاصله پس از آنکه ..................  افزودن الکتوز به محیط کشت،    با   شیاکالی، در عدم حضور گلوکز و در باکتری اشر »  
 «   . گیرد انجام می .................. 

 حرکت رو به جلوی آنزیم رِنابسپاراز   -ای از ژن، جدا( مهارکننده از قسمت ویژه1
 سه رمزۀ پایان    حداقل تولید یک نوع مولکول رِنا با - ( مانع موجود بر سر راه رِنابسپاراز برداشته2
 انداز چند ژن مجاور اتصال رِنابسپاراز به راه -ری در شکل پروتئین مهارکننده، ایجاد( تغیی3
 آبکافت الکتوز  - ، رونویسیعی آنزیماهای مربوط به ساخت انوژن   هر یک از های پایان از توالی( 4

 .......... ندارد ........ های خونی انسان، افرادی که .................. هستند، امکان در بررسی گروه  -115

 د. نداشته باش Oفرزندی با گروه خونی   -قرمز خود های( دارای فقط یک نوع کربوهیدرات در گویچه1
 های قرمز خود باشند.در غشای گویچه D  فاقد پروتئین -مثبت Rh( دارای پدر و مادری با گروه خونی 2
 . خونی متفاوتی با هر دو والد خود داشته باشندگروه  -های قرمز خوددر گویچه Bو   Aهای ( فاقد کربوهیدرات3
   د.ننمود خالص از نظر این صفت داشته باشمثبت و ژن  Rhوالدینی با گروه خونی   -D( فاقد توانایی تولید پروتئین 4

 دربارۀ فرآیند ترجمۀ یک رِنای پیک یوکاریوتی، چند مورد همواره صحیح است؟  -116

 کند. پپتیدی، رِناتن به اندازۀ یک کدون به سمت جلو حرکت می پس از تشکیل پیوند    - الف 
 شود. منتقل می   Pپپتیدی به جایگاه  با حرکت رِناتن، رِنای متصل به زنجیرۀ پلی   - ب 
 شود. ، یک رِنای ناقل جدید به رِناتن وارد می Eبا خروج یک رِنای ناقل از جایگاه    - ج 
 شود. یوند پپتیدی تشکیل می ، پ Aپس از ورود یک رِنای ناقل به جایگاه    - د 
1 )1                             2 )2                              3  )3                            4 )4 

 کدام عبارت دربارۀ انسان درست است؟  -117

 دارد.قرار  9های قرمز، در کروموزوم شمارۀ ( ژن ساخت یا عدم ساخت کربوهیدرات موجود بر روی غشای گویچه1
، نسبت به فاصلۀ آن تا انتهای کروموزوم  1 شمارۀ تا سانترومر کروموزوم  D( فاصلۀ ژن مربوط به ساخت پروتئین 1

 بیشتر است.
 نمود ویژه در یک یاخته تاثیرگذار باشد.تواند در بروز نوعی رخ( وجود فقط یک نوع دگره می3
 شوند.نمود بارز میره باعث بروز رخنمود ناخالص از لحاظ یک صفت، هموا( افراد دارای ژن 4
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 است؟   مناسبنا کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -118

 « ، ممکن .................  با افزوده شدن مالتوز به محیط کشت باکتری اشرشیاکالی » در حالت طبیعی و  
 داشته باشد.انداز شرکت یک نوع پروتئین در اتصال آنزیم رِنابسپاراز به راهفقط ست، ( نی1
 د.انداز آغاز شونا، رونویسی از راهکننده به جایگاه ویژۀ خود در دپس از اتصال فعال( نیست، 2
 کنندۀ مالتوز را تسهیل نماید. های تجزیهکننده، تولید برخی از آنزیمبه فعال ( است، اتصال مالتوز3
 آغاز شود.   مالتوزهای دخیل در تجزیۀ ( است، ساخت یک آنزیم پیش از پایان رونویسی از ژن 4

 دهد؟ طور حتم رخ می ، کدام یک از اتفاقات زیر به ای هسته در نوعی یاختۀ یوکاریوتی، برای بیان یک ژن   -119

 . دهدافزایش می را سرعت رونویسیای از عوامل رونویسی به توالی افزاینده، اتصال نوع ویژه (1
 شود.رِنابسپاراز در حین یا پس از فرآیند رونویسی دچار تغییراتی میمولکول حاصل از فعالیت ( 2
 شود.ها انجام میسازی توسط رِناتن( پس از خروج رِنای ساخته شده از هسته، فرآیند پروتئین3
 شود.  انداز متصل می( با فعالیت گروهی از عوامل رونویسی، رِنابسپاراز به بخشی از توالی راه4

 رست است؟ کدام عبارت د  -120

 د. شوترجمه می  ،پیک یک رِنای پایان قبل از رمزۀ  نوکلئوتیدی توالی  هرها، ها همانند یوکاریوت( در پروکاریوت1
 پپتیدی دارای آمین آزاد است.  آخرین آمینواسید اضافه شده به یک زنجیرۀ پلیها، ها همانند پروکاریوت( در یوکاریوت2
 کنند.انداز کمک توانند در اتصال رِنابسپاراز به توالی راهها میها، برخی پروتئینها برخالف پروکاریوت( در یوکاریوت3
 تواند بدون الگوبرداری از توالی پایان رونویسی پایان یابد.ها میها، رونویسی برخی ژن ها برخالف یوکاریوت( در پروکاریوت4

 شود؟ در آنها هر رِنا از روی یک ژن ساخته می است که    کدام گزینه، فقط دربارۀ جاندارانی درست  -121

 ها را تنظیم کنند. رِنا یا پروتئین فعالیت ژن  توانند با تغییر طول عمر( می1
 ها پس از رونویسی را تنظیم کنند.توانند با اتصال رِناهای کوچک به رِنای پیک، بیان ژن ( می2
 ها در سطح رونویسی را تنظیم کنند.بخشی خاص، بیان ژن  ها درتنتوانند با افزایش فشردگی فاممی( 3
 ها را در سطح پیش از رونویسی تنظیم کنند. رونویسی به بخشی از ژن، بیان ژن  توانند با اتصال عوامل( می4

 ای که .................. های زنده همۀ یاخته درون هستۀ  ،  بالغ   انسان  در یک  -122

 .نتیکی یکسانی وجود داردژ مقدار مادۀ دارند، حضور ریز  در غدد دستگاه درون ( 1
 شود. رونویسی می 2میلین توسط رِنابسپاراز   پروتئین در بافت عصبی حضور دارند، ژن مربوط به ساخت ( 2
 وجود دارد. Dگیرند، ژن مربوط به ساخت یا عدم ساخت پروتئین های بنیادی لنفوئیدی منشا می( از یاخته3
 شوند.میها از دِنا جدا  ی بدن با عوامل بیگانه نقش دارند، پیش از شروع همانندسازی، هیستون ( در دفاع اختصاص4

  ، کدام اتفاق رِناتن   Aکدون به جایگاه های کشندۀ طبیعی، پس از ورود سومین  در انسان، به منظور ساخت پرفورین در یاخته  -123
 دهد؟ رخ    تواند می 

 گیرد.رِناتن قرار می P آمینواسید در جایگاهرِنای ناقل متصل به دو ( 1
 ( دومین حرکت رِناتن به سمت کدون پایان صورت گیرد.2
 رِناتن تشکیل شود. A( سومین پیوند پپتیدی در جایگاه 3
 شود. رِناتن خارج می E( سومین رِنای ناقل از جایگاه 4

 کند؟ ای انسان را بیان می هسته ختۀ تک در یک یا   Rhژن های حاوی  چند مورد، به طور حتم مشخصۀ کروموزوم  -124

 ها دارند. طول بیشتری نسبت به سایر کروموزوم   - الف 
 مشابهی هستند.  های ژنی دارای جایگاه   - ب 
 توالی نوکلئوتیدی یکسانی دارند.   - ج 
 جایگاه سانترومر یکسانی دارند.   - د 
1 )1                        2  )2                          3  )3                                4 )4 

 درست است؟ همواره  کدام عبارت، دربارۀ یک یاختۀ یوکاریوتی   -125

 آغاز است.  ، معرف کدون2ده توسط رِنابسپاراز نوکلئوتیدی تولید شریبو( اولین توالی 1
 یکسانی با رشتۀ رمزگذار آن ژن دارد.  ی( رِنای پیک ساخته شده از رشتۀ الگوی ژن، توالی نوکلئوتید2
 . شده استرمز   Pپپتید، توسط آخرین کدون وارد شده به جایگاه ( آمینواسید دارای کربوکسیل آزاد در یک پلی3
 شوند.  نوکلئوتیدی رونویسی شدۀ رِنای پیک، نسبت به نوکلئوتیدهای دیگر زودتر ترجمه میریبو های( آخرین توالی4
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است. در صورتی که در جمعیت    Cو   A ،Bفت تک جایگاهی در یک جانور دوالد، که تحت کنترل سه دگرۀ در بررسی نوعی ص  -126
 توان گفت .................. این جانور از لحاظ این صفت، انواع .................. باشد، می 

 ها وجود ندارد.ناقص میان دگرهتوانی یا بارزیت هیچ رابطۀ هم - نمودهانمودهای خالص یکی بیشتر از انواع رخ( ژن 1
 ها رابطۀ بارزی و نهفتگی وجود دارد.که میان همۀ دگره -نمودهانمودهای ناخالص برابر با انواع رخ( ژن 2
 کنند.ها از رابطۀ بارز و نهفتگی پیروی میبرخی دگره -نمودهانمودها برابر با انواع ژن ( رخ3
 است. فقط یک دگره بر دو دگرۀ دیگر بارز  -دهانمونمودها یکی کمتر از انواع ژن ( رخ4

 است؟   مناسبنا کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -127

 « شود. شبکۀ آندوپالسمی تولید می  های روی توسط رِناتن ،  نوعی پروتئین که .................. » 
 های گندمیاخته، در شودهای روده میمصرف آن در افراد مبتال به سلیاک سبب تخریب یاخته( 1
 های ریشۀ چغندر قند، در یاختهکندها نقش پاداکسندگی ایفا میکریچه با ذخیره در (2
 های بدن انسانخوار( در تخریب عوامل بیگانه بلعیده شده نقش دارد، در درشت3
 های عصبی انسان دهد، در یاخته( در ساختار غشا فعالیت آنزیمی انجام می 4

های قرمز خود و دارای فقط یک نوع آنزیم برای اضافه کردن کربوهیدرات مربوط به  تئین در غشای گویچه فردی دارای نوعی پرو  -128
 است. کدام گزینه دربارۀ این فرد، قطعاً درست است؟  ها به غشای همان یاخته   ABOگروه خونی 

 است. D، حداقل دارای یک دگرۀ Rh( از لحاظ گروه خونی 1
 خالص است.  ینمود، دارای ژن ABO( از لحاظ گروه خونی 2
 شود.مشاهده نمی iهای آن دگرۀ یاخته 9( در کروموزوم شمارۀ 3
 های قرمز خون است.در گویچه D( فاقد ژن مربوط به ساخت پروتئین 4

 صحیح است؟ ها، کدام مورد  ها در ریزوبیوم در ارتباط با هر مولکول تشکیل دهندۀ بخش بزرگ رِناتن  -129

 شود. انداز ژن مربوط به ساخت آنها با کمک عوامل رونویسی، شناسایی می( راه1
 شود. های سازندۀ خود تولید می( توسط یک نوع آنزیم از روی ژن یا ژن 2
 ( میان زیر واحدهای سه قسمتی خود پیوند اشتراکی دارد. 3
 ( در هر زیر واحد خود حاوی پیوندهای اشتراکی است. 4

  نسبت به سایرین   را   تری نمودهای متنوع ژن   تواننمودهای زیر می کدام یک از رخ برای  رسی همزمان دو نوع گروه خونی انسان، در بر  -130
 ؟ متصور شد 

 ها به غشای این یاخته Aکنندۀ کربوهیدرات های قرمز و دارای آنزیم اضافهدر غشای گویچه D( پسر دارای پروتئین 1
 های قرمز  به غشای گویچه Bو  Aهای مثبت و فاقد توانایی اضافه کردن کربوهیدرات Rhپسر دارای گروه خونی ( 2
    Dتوانایی تولید پروتئین  و فاقد های قرمز در غشای گویچه ABO( دختر دارای هر دو کربوهیدرات گروه خونی 3
 های قرمز در غشای گویچه Dپروتئین  یداراو   ABO( دختر دارای فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی 4

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -131

 « ممکن .................. باشند.   در سامانۀ بافت آوندی،   های موجود در یک گیاه جوان دو لپه، یاخته » 

 های رِنابسپاراز درون بزرگترین اندامک خود   فاقد انواعی از آنزیم، ( نیست1
 های مجاور نقش داشته ، با کمک پروتوپالست خود در انتقال آب به یاخته( نیست2
 های باالیی خود نقش داشته   از طریق فرآیند اسمز در انتقال شیرۀ خام به یاخته، ( است3
 های آب در سراسر گیاهل مولکول، با وجود دیوارۀ پسین چوبی شده، فاقد توانایی انتقا( است4

 کدام عبارت، دربارۀ یک انسان سالم، درست است؟  -132

 وارد شده به هر کلیه در سطح باالتری از سیاهرگ خروجی از هر کلیه قرار دارد.  ( سرخرگ1
 ( نایژۀ اصلی وارد شده به شش چپ، قطر بیشتری نسبت به نایژۀ اصلی وارد شده به شش راست دارد.2
 شود. سرخرگ آئورت در باالی سرخرگ ششیِ سمت چپ، به سه شاخه منشعب می (3
 ( مجرای مشترک ورود صفرا و شیرۀ لوزالمعده به دوازدهه، در سطح باالتری نسبت به مجرای دیگر لوزالمعده قرار دارد.  4
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 کدام عبارت، همواره دربارۀ گیاهان نهاندانه درست است؟  -133

 ند. گیرهای دیوارۀ نخستین بر روی غشا شکل می، الیههاسین در یاخته( پیش از تشکیل دیوارۀ پ1
 گیرند. گیاهی در زیر روپوست قرار می دارای نقش در استحکام و انعطاف اندام های( تمامی یاخته2
   شود.ها سبب از بین رفتن اجزای پروتوپالست آنها می( رسوب لیگنین در دیوارۀ پسین یاخته3
 شود.ای، تیغۀ میانی مشاهده نمیمجاور بافت زمینه  هایی از محل اتصال دو یاخته( در بخش4

 پردازند، صادق است؟ کدام گزینه، فقط دربارۀ بعضی از جانورانی که از طریق تنفس پوستی به تبادالت گازی می  -134

 دهند. های محیطی پاسخ میهای خود به محرک( به کمک یاخته1
 کنند. سط کلیه به صورت ادرار غلیظ دفع میها را تو ( برخی از یون 2
 گیرد.   های مویرگی صورت میها با کمک شبکه( تبادل مواد میان خون و یاخته3
 کنند. هایی با دو انتهای باز استفاده می( برای دفع مواد زائد از بدن خود، از لوله4

 کند؟  تکمیل می   نادرستی کدام گزینه، عبارت زیر را به   -135

 «   تواند منجربه .................. شود.ان بالغ، .................. می » در یک انس 
 در مغز استخوان   Bهای خانواده افزایش مصرف ویتامین -های پوششی کلیه ( افزایش فعالیت نوع خاصی از یاخته1
 بر روی نوار قلب QRSکاهش ارتفاع موج  -شده از ابتدای آئورتهای منشعب( بسته شدن برخی از سرخرگ2
 افزایش ورود خون به دهلیز راست  -های دیافراگمهای کلسیم در سیتوپالسم یاخته( کاهش میزان یون 3
 هایی از بدن فرد ایجاد تورم در بخش -ها( افزایش ترشح نوعی آنزیم به درون خون توسط کلیه4

 درست است؟   دربارۀ گیاهان   کدام عبارت  -136

 شود. ها یافت می( هر سبزینه فقط در یک نوع از دیسه2شود.     ( هر ترکیب رنگی فقط در نوعی دیسه ذخیره می1
 کند.رنگی را ذخیره می( هر دیسه فقط یک نوع ترکیب 4شود.    ها یافت می( هر ترکیب پاداکسنده فقط در کریچه3

 کند؟ تکمیل می   نادرستی کدام گزینه، عبارت زیر را به   -137

 همراه باشد. «   تواند ................. ، می گیردها از عرض غشا که .................. انجام می » نوعی عبور مولکول 
 ها در جهت شیب غلظتبا حرکت مولکول -توسط یاخته   ATPهای ( با مصرف مستقیم مولکول1
 ADPهای با افزایش تولید مولکول -های سراسری و در جهت شیب غلظت( بدون کمک پروتئین2
 ATPهای بدون مصرف مستقیم مولکول -( با مصرف نوعی انرژی زیستی توسط یک ناقل پروتئینی3
 ها در الیۀ داخلی غشای اصلیی لیپیدهای الیۀ داخلی غشای کیسهبا قرارگیر -های غشایی( با تشکیل کیسه4

 سالم که .................. است، ..................   های موجود در یک فرد بخشی از نفرون  -138

 خون را تنظیم کند.   pHبا بازجذب یون هیدروژن،  تواندمی  -های پوششی مکعبی( دارای یاخته1
 فاقد شبکۀ مویرگی در اطراف خود است.   -کندخوردۀ دور دریافت مییچ( محتویات خود را از لولۀ پ2
 ی فراوانی دارد. هاهای مکعبی خود، راکیزهنزدیک قاعدۀ یاخته -( دارای توانایی بازجذب باالتری3
 های مختلف خود، ضخامت یکسانی دارد.در قسمت -خورده به یکدیگر( ارتباط دهندۀ دو لولۀ پیچ4

 ای مشترک هستند؟ های تمایز یافتۀ بافت پوششی در برگ یک گیاه نهاندانه، در چه مشخصه یاخته همۀ   -139

 ( فاقد ژن رمزکنندۀ ترکیب موجود در پوستک هستند.1
 ( دارای گیرنده برای نوعی هورمون بازدارندۀ رشد هستند.2
 های مجاور خود دارند.یاختۀ بیشتری نسبت به یاخته( میان 3
 کنند.مادۀ ژنتیکی خود را در سبزدیسه ذخیره می( بخشی از 4

، کدام اقدام در جهت  های ناحیۀ گردن و ماهیچه   ای خارجی های بین دنده همزمان ماهیچه   زمان انقباض با افزایش میزان و مدت  -140
 کاهش بروز خطر برای انسان، رخ خواهد داد؟ 

 د گرفت. هنقرار خوا تری نسبت به استخوان جناغدیافراگم در سطح پایین های( با فعالیت پل مغزی، تمامی بخش1
 شود. النخاع میها، باعث تغییر فعالیت بصلاکسید در سرخرگدیهای حساس به افزایش کربن( فعالیت گیرنده2
 دهد. های دمی، مدت زمان دم را کاهش می( پل مغزی با صدور پیام عصبی توقف انقباض به ماهیچه3
 مایع جنب خواهد شد.  ها، منجربه کاهش میزان فشار منفی کی نایژههای مکانی( تحریک گیرنده4
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شوند،  کششی موجود در مثانه، بر اثر کشیدگی ناشی از ورود بیش از حد ادرار تحریک می   های در یک فرد بالغ، پس از آنکه گیرنده  -141
 وقوع کدام یک از اتفاقات زیر دور از انتظار خواهد بود؟  

 اعصاب خود مختار توسط ریشۀ شکمی نخاع ( ارسال پیام تحریکی 1
 میزراه های بندارۀ موجود در ابتدای( کاهش میزان انقباض یاخته2

 ( هدایت پیام عصبی به نخاع توسط ریشۀ پشتی عصب نخاعی3
   های حرکتی مرتبط با بندارۀ خارجی میزراه( تحریک نورون 4

 است؟  نامناسب چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   -142

ها وارد و  با مصرف انرژی به درون این لوله دار  های سامانۀ دفعی به روده متصل هستند و مواد زائد نیتروژن » در جانورانی که لوله 
 شود، .................. « در نهایت از بدن دفع می 

 شوند. های خونی معده جذب می ای، توسط مویرگ ه یاخت آمینواسیدهای حاصل از گوارش برون   - الف 
      یابد. ها، با بیان ژن سازندۀ نوعی پروتئین موجود در خون، افزایش می انتقال اکسیژن به یاخته   - ب 
 شوند. های سنگفرشی موجود در انتهای روده بازجذب می ها توسط یاخته آب و یون   - ج 
 کند. گاه عضالت عمل می پوشش سخت و ضخیم روی بدن، به عنوان تکیه   - د 
1 )1                          2 )2                                 3  )3                                4 )4 

از دستگاه گوارش آن    پردازد و جزئی های قرمز می خت گویچه ای از زندگی به سا دربارۀ اندامی در یک انسان سالم، که در دوره  -143
 است؟    نادرست شود، کدام گزینه محسوب می 

 کنند. اکسید، اوره تولید میدیکربن هایمولکول  های آن با مصرفیاخته( 1
 های قرمز از بدن، نقش دارد.( در دفع مادۀ حاصل از تخریب هموگلوبین گویچه2
 های پرز روده، نقش دارد.ختههای محلول در چربی توسط یا( در افزایش میزان جذب ویتامین3
   های قرمز تاثیرگذار است.های منفذدار خود، بر سرعت تولید گویچه( با ترشح نوعی هورمون به مویرگ4

ها و ظرفیت حیاتی است، کدام مورد  در یک انسان سالم، دربارۀ نوعی حجم تنفسی که تعیین کنندۀ اختالف میان ظرفیت تام شش  -144
 درست است؟ 

 های تنفسی دارد.کمتری نسبت به سایر حجم( حجم  1
 گیرد.دستگاه تنفس قرار میدار های پوششی مژک( در تماس با یاخته2
 سازد.( همانند هوای ذخیرۀ دمی، تبادل گازها بین دو تنفس را ممکن می3
 گیری نیست. ( برخالف هوای ذخیرۀ بازدمی، حجم آن توسط دستگاه اسپیرومتر قابل اندازه4

 گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ کدام   -145

 کنند. « ، .................. می های عمقی غدد بخش میانی معده » در انسان، .................. یاخته 
 اسید را بیشتربا ترشح هورمون گاسترین، میزان ترشح کلریدریک -( برخی از1
 تولید  کربناتبی  و فاقد یک الیۀ ضخیم چسبنده ،با ترشحات خود -( بیشتر2
 های گوارشی را در مجاورت هستۀ خود ترشح انواع مختلفی از آنزیم -( بیشتر3
 های غذایی شرکت بدون ترشح نوعی آنزیم گوارشی در گوارش مولکول -( برخی از4

ها، کدام مورد  بطن در یک فرد سالم، در فاصلۀ زمانی شروع انتشار جریان الکتریکی در دهلیزها تا خاتمۀ انتشار موج تحریک در   -146
 ؟          دهد نمی روی  

 آئورت  ( کاهش فشار خون در سرخرگ1
 فشار خون در دهلیز چپ  افزایش و کاهش( 2
 قلب  ر از صدای دیگرتتر و گنگشدن صدایی طوالنی( شنیده3
 هابین دهلیزها و بطن  موجود در حدفاصل هایدریچه  ( بازشدِن4

ای هستند، چه ویژگی متمایزی  ترین بافت در سامانۀ بافت زمینه دهندۀ رایج گیاه نهاندانه، که تشکیل هایی تمایزیافته از یک  یاخته  -147
 توانند داشته باشند؟ های این سامانه می نسبت به سایر یاخته 

 ( فاقد توانایی اضافه کردن لیگنین به دیوارۀ خود هستند.1
 رنگی هستند.( دارای اندامکی برای ذخیره کردن نوعی ترکیب 2
 آورند.ها را به وجود میهایی از دیوارۀ پسین خود، الن ( با حذف بخش3
 کنند.  دخیل در فرآیند فتوسنتز را متوقف می ( در عدم حضور نور، بیان ژن آنزیم4
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ای مخاط  یاخته بین مایع  غشایی موثر در انتقال یک مولکول گلوکز از فضای روده به   های چند مورد، دربارۀ بیشتر انواع پروتئین  -148
 ، درست است؟ روده 

 شوند. ضمن انجام فعالیت خود، دچار تغییر شکل می   - الف 
 دهند. فعالیت خود را انجام می   ATP بدون مصرف مولکول   - ب 
 افزایند. های سدیم موجود در یاختۀ پرز می بر میزان یون   - ج 
 گیرند. می ای قرار  بخشی از آنها در مجاورت مایع بین یاخته   - د 
1 )1                            2 )2                               3 )3                                     4 )4 

 هر گویچۀ سفید موجود در خون انسان که .................. ، به طور حتم، ..................  -149

 دار در اطراف هستۀ خود است. یاختۀ دانهارای میان د -گیردهای بنیادی میلوئیدی منشا می( از یاخته1
 کند.در سومین خط دفاعی بدن فعالیت می  -دشوهای بنیادی لنفوئیدی تولید می ( از تقسیم یاخته2
 ای چند قسمتی دارد. هسته  -های روشن ریز استای با دانهیاخته( دارای میان 3
 های روشن است.با دانه اییاختهحاوی میان  -( دارای هستۀ دو قسمتی است 4

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می  -150

 » در .................. ، هر بخشی از لولۀ گوارش که .................. « 
 پردازد.خود، به گوارش میکروبی میهای مستقر در  ، با کمک میکروبکندمواد غذایی را از مری دریافت می  -( گوسفند1
 دهد، نسبت به سایر نقاط این لوله ضخامت بیشتری دارد.محتویات خود را به سنگدان انتقال می -خاکی  ( کرم2
 کنندۀ سلولز را دارد، به بخش ابتدایی رودۀ بزرگ تعلق دارد. های تجزیهتوانایی ترشح آنزیم -( اسب 3
 کند.دریافت می به نحوی با کبد اتصال دارد، محتویات خود را از معده -خوار( پرندۀ دانه4
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 دهی به این سؤاالت اجباری است. پاسخ   - ( 160تا    151فیزیک دوازدهم )سواالت 

   رود. از بین می  Tکند. این نیرو در لحظة شروع به حرکت می   سکون ای در مبدأ زمان تحت تأثیر یک نیرو از حال ذره  -151

 ).شود می  نظر   صرف   ها اصطکاک   کلیه   از ( ؟های زیر است یک از شکل ذره مطابق کدام   زمان این   –نمودار سرعت 

 

1  ) 2  ) 

3  )  4  ) 
 

kرو، یک قایق موتوری که جرم آن با سرنشین  در شکل روبه   -152 g4 N13و نیروی پیشران آن   00 کند. اگر  است بر سطح آب حرکت می  00
/قایق در مدت   s7 mاز حال سکون به سرعت    5 / s15   برسد، نیروی مقاوم در برابر حرکت قایق چند نیوتن است؟ 

 
1 )400 2 )500 

3 )700 4 )900 
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=های  با جرم   Bو   Aرو، دو شخص شکل روبه  در  -153
A

m m    و=
B

m / m1 اند و شروع به  روی سطحی صاف با اصطکاک ناچیز ایستاده   5
همین    در   Aجا شود، شخص جابه  cm120در مدتی معین به اندازة    Aپس از جداشدن از شخص    Bکنند. اگر شخصدادن هم می   هُل 

 شود؟ جا می متر جابه مدت به اندازة چند سانتی 

1 )90   2 )120 

3 )180   4 )270 
 
 
 
 

kجسمی به جرم   -154 g10    شود و پس از  متری سطح کرة ماه رها می   20از ارتفاعs5   کند. وزن جسم در کرة ماه چند  به سطح ماه برخورد می
 نیوتن است؟  

1 )10 2 )16 3 )18 4 )1000 
kخودرویی به جرم   -155 g1000   و کامیونی به جرمk g5 م برای توقف  کنند. نیروی الز های یکسان در مسیری مستقیم حرکت می با سرعت   000

 جایی است؟ چند برابر نیروی الزم برای توقف خودرو در همین جابه  dجایی کامیون در جابه 

1 )1 2  )
1

5
 3 )5 4 )25 

k رو، جسمی به جرم  در شکل روبه    -156 g2   ها در راستای افقی و دیگری در راستای قائم است،  یکی از آن   اندازه که تحت تأثیر دو نیروی هم
N3کند  ای که سطح به جسم وارد می کند. اگر نیروی عمودی افقی با اصطکاک ناچیز حرکت می  روی سطحی  باشد، شتاب حرکت جسم   0

چند نیوتن به کیلوگرم است؟  
m

( g )

s

=
2

10 

1 )5 2  )5 2  

3 )15 4  )1 5 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 13صفحه  4مرحله    - آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                   فیزیک        

 ارسال کنید.   20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی 

kجسمی به جرم   -157 g2    شود و پس از متری زمین رها می   10از ارتفاعs2   رسد. نیروی وزن جسم چند برابر نیروی  به سطح زمین می
 متوسط وارد بر آن است؟ مقاومت هوای  

1 )1 2 )2 3 )5 /2 4 )4 
 کند. از این لحظه به بعد حرکت او چگونه است؟  کند، چتر خود را باز می که با سرعت ثابت به سمت پایین سقوط می چتربازی درحالی  -158

 ( ابتدا کندشونده، سپس با سرعت ثابت2 ( ابتدا کندشونده، سپس کندشونده 1
 ( ابتدا تندشونده، سپس با سرعت ثابت4 تندشونده، سپس کندشونده ( ابتدا 3

kای به جرم  وزد گلوله در روزی که باد نمی  -159 g2   کنیم. گلوله با شتابی به بزرگی  را در راستای قائم به سمت باال پرتاب می= ma
s

1 216  

aر مسیر برگشت به سطح زمین با شتابی به بزرگی رود. این گلوله د از یک نقطه باال می  آید. کدام گزینه درست  از همین نقطه پایین می 2

=است؟  mg )
s
mها برحسب  و همة اعداد گزینه   210

s
 هستند.(   2

 
1 )a 2 4 2 )a =2 4 3 )a 24 1 0 4 )a 2 1 0 

mشخصی داخل یک آسانسور روی یک نیروسنج ایستاده است. آسانسور با شتاب   -160

s
کند. پس از  به سمت باال شروع به حرکت می   22

mمدتی حرکت آسانسور با شتاب  

s
N12دهد  شود. اگر اختالف عددی که نیروسنج در این دو حالت نشان می کُند و متوقف می   24 0  

 باشد، جرم شخص چند کیلوگرم است؟ 

1 )20 2 )30 3 )60 4 )12 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14صفحه  4مرحله    - آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                   فیزیک        

 ارسال کنید.   20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی 

 یازدهم یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. تواند بین فیزیک پایه دهم و  شما می   - ( 170تا    161فیزیک دهم )سواالت  

/مدرجی حاوی مقداری آب است. جسم فلزی توپری به جرم   ة استوان  -161  k g0   cm2 دهیم و سطح آب را درون آب داخل استوانه قرار می   16

c آید. اگر مساحت قاعده استوانه باال می  m
2

باشد، چگالی فلز چند  8
g

L it
 است؟   

1 )10 2 )80 3 )20 4 )4
1 0 

ها جرم یکسانی از مایعی معین را طوری که مایع در هیچ ظرفی  ها برابر است. در هر یک از ظرف ی ظرف م مساحت کف تما های زیر،  در شکل  -162
 مقایسه کنید.   باهم را    شودوارد می   ها و نیرویی که از طرف مایع به کف ظرف   ها از مایع بر کف ظرف   ریزیم. فشار حاصل لبریز نشود، می 

1 )
F F F

P P P

= =

 

1 2 3

2 1 3

 2 )
F F F

P P P

 

 

2 1 3

2 1 3

 

3 )
F F F

P P P

= =

= =

1 2 3

1 2 3

 4 )
F F F

P P P

 =

 =

1 2 3

1 2 3

 

 

زیر،    مطابق  -163 با چگالی شکل  مایع مخلوط نشدنی  مایع ن قرار دار در یک ظرف  های مشخص،  سه  از  ارتفاع هر الیه  اگر   cm20 ها د و  است. 
A B  c m= 4 Bو   0 C  c m=  متر جیوه است؟ چند سانتی   Bو   A ة باشد، اختالف فشار بین دو نقط  10

وه )چگالی جی 
g

/  

c m
3

13 فرض شود و   6
N

g  
k g

= 10 ( )A   قرار دارد.(   وسط مایع 

1 )4800 
2 )035 /0 
3 )8 /4 
4 )5 /3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 15صفحه  4مرحله    - آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                   فیزیک        

 ارسال کنید.   20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی 

های نشدنی با چگالی دو مایع مخلوط مطابق شکل زیر،   -164
g

/  

c m
3

0 و   5
g

/  

c m
3

0 د. ن شکل در حال تعادل قرار دار   Uدر یک لوله    9
B A

P P− 

متر جیوه است؟ )چگالی جیوه برابر چند سانتی 
g

/  

c m
3

13 فرض شود و   6
N

g  
k g

= 10 ) 

1 )/6 8  
2 )/0 05 
3 )/0 68 
4 )/0 5 
 
 

pدر شکل مقابل، فشار هوا  -165 a
5

 چندپاسکال است؟   Aباشد. فشار در نقطه می   10

)چگالی الکل و جیوه به ترتیب 
g

/  

c m
3

0 و  8
g

/  

c m
3

13 و   5
m

g  

s

=
2

 است.(   10

1 )105400 
2 )98540 
3 )100000 
4 )110800 

 

 

)آهن   ها از آن   یکی از   که   ، دما هم فلزی    استوانةشکل زیر، مقطع سه  در   -166 α  C )
− −

= 
6 0 1

12 )از برنج   یکی   ،10 α  C )
− −

= 
6 0 1

19 دیگری  و    10

)فوالد   از  α  C )
− −

= 
6 0 1

2 9 در    Cبا سطح داخلی    Bو سطح خارجی    Bبا سطح داخلی    Aشود. سطح خارجی  دیده می  ساخته شده، 10

 کدام است؟   Bشود. جنس استوانه تر می فشرده   Bدرون استوانه   Aافتد؛ اما  پایین می   Cتماس است. اگر مجموعه را گرم کنیم، استوانه 

 ( آهن 1
 ( فوالد 2
 ( برنج 3
 فوالد یا برنج ( 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16صفحه  4مرحله    - آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                   فیزیک        

 ارسال کنید.   20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی 

C دمای یک کره را  -167
0

6 C یابد. اگر دمای این کره را درصد افزایش می  04/0کره  مساحتدهیم، افزایش می   0
0

8 افزایش دهیم، حجم کره    0
 یابد؟ چند درصد افزایش می 

1 )12/0 2 )08/0 3 )06/0  4 )04/0 
 چند مورد از جمالت زیر صحیح نیست؟   -168

 الف( یکای رایج دما در صنعت و هواشناسی فارنهایت است. 
 کلوین است.   - 273ب( کمترین دمای ممکن بر روی زمین  

 هاست. پ( تغییر کمیت دماسنجی، اساس کار دماسنج 
 ل یک دماسنج معیار است. پ ت( دماسنج ترموکو 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
m با سرعتی به بزرگی   موتورسواری شکل زیر،  در   -169 / s2 m شود و با سرعت اول جدا می   ی تپه از    0 / s3 اگر تنها   رسد. ی دوم می به تپه   0

ارتفاع دو تپه چند متر است؟   ، نیروی وزن باشد، اختالف مؤثر نیروی  
m

( g  )

s

=
2

10 

1 )25 
2 )28 
3 )30 
4 )40 

 

 

 

ها یکسان خواهد بود. کدام رابطه  ها را به یک اندازه باال ببریم، تغییر ارتفاع آن مطابق شکل، چهار میله فلزی در اختیار داریم. اگر دمای آن    -170
 ها صحیح است؟ بین ضرایب انبساط طولی آن 

1 )   =   1 2 3 4 

2 ) =     4 1 2 3 

3 )     = 1 4 2 3 
4 )   =   4 2 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 17صفحه  4مرحله    - آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                   فیزیک        

 ارسال کنید.   20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی 

 توانید بین فیزیک پایه دهم و یازدهم یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می - ( 180تا    171فیزیک یازدهم )سواالت  

/ناهمنام  و  فلزی کوچک با بارهای مساوی  ی گلوله شکل مقابل، دو در  -171  μ C0 g2 های و جرم  2   اند های ناچیز بسته شده هایی با جرم به نخ   0

و   راستا  یک  در  دو  هر  اندازه   صورت به و  دارند.  قرار  نخ قائم  کشش  نیروی  برابر   T2ی  نخ   نیروی   چند  است؟  T1کشش 

N .m N
( K  , g  )

k gC

=  =

2
9

2
9 10 10 

1 )4 2 )3 
3 )2 4 )1 
 
 

q  بار   اند. میدان الکتریکی خالص در محل ای ثابت شده بار نقطه چهار   مقابل،   مطابق شکل  -172  چند نیوتن بر کولن است؟  2

N .m
(s in / , K  )

C

= = 

2
0 9

2
3 7 0 6 9 10 

1 )/ 
5

4 5 2 1 0  
2 )

5
9 1 0 

3 )/ 
5

4 5 1 0 
4 )

5
9 2 1 0 

 

مطابق شکل زیر، در یک میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی  -173
N

E  
C

=
4

g ای به جرم ذره  10
−


2

3 μ و بار  10 C+ در خالف   Aاز نقطه  2

m/ های میدان الکتریکی، با تندی خط جهت   s2 )از نیروی    متر است؟ چند سانتی   Bتا    A  ة شود. فاصل متوقف می   Bپرتاب شده و در نقطه   0
 کنید.(   نظر صرف هوا    وزن و مقاومت 

1 )10 2 )30 
3 )20 4 )40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18صفحه  4مرحله    - آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                   فیزیک        

 ارسال کنید.   20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی 

g4 در حال تعادل   آونگ    ی در شکل مقابل، جرم گلوله  -174 μ و بار الکتریکی آن   0 C+ 6 الکتریکی میان دو    پتانسیل اختالف است. اگر بزرگی    0
V2 برابر   Bو   A ة نقط  5  زاویة بین راستای نخ و راستای خطوط میدان چند درجه است؟   باشد،    0

( s in c o s / , s in )= = =
0 0 0 2

3 7 5 3 0 6 4 5
2

 

1 )0
3 7 2 )0

4 5 
3 )0

5 3 4 )06 0 
 

 

μ خازنی به ظرفیت  -175 F2 V2 پتانسیل اختالف را با مولدی به    00 گرم    25در خازن روی سیمی به جرم    شده ذخیره کنیم. اگر انرژی  شارژ می   00
 کدام است؟   SI گرمای ویژه سیم در   یابد، درجه سلسیوس افزایش    0/ 4دمای سیم    و  تخلیه شود 

1 )20 2 )200 3 )40 4 )400 

/Ωمقاومت ویژه فلز های زیر،  در شکل  -176  .m
−


2

1 5 Lو   10  c m=0 «  c« و »a « ،»bهای » دو قطعه فلز رسانا را مطابق شکل   هرگاه است.   5
 دهد؟ مقایسه درستی از جریان عبوری از قطعات را نشان می   ، وصل کنیم، کدام گزینه  V3 پتانسیل اختالف  به دو سر باتری با 

1 )
a b c

I I I  
2 )

b c a
I I I  

3 )
a c b

I I I  
4 )

b a c
I I I  

 

 چند آمپر است؟   Ω3 با توجه به مدار روبرو، جریان عبوری از مقاومت  -177

1 )12 2 )24 
3 )36 4 )21 

 

 

جریان عبوری از مدار رسم شده است. به ازای چه جریانی توان خروجی مولد بیشینه است و    برحسب در شکل زیر، نمودار توان خروجی مولد   -178
 است؟   مقاومت درونی مولد چند اهم 

1 )/  Ω ,  A0 1 5 9 
2 )/  Ω ,  A0 2 5 9 
3 )/  Ω , /  A0 2 5 9 5 
4 )/  Ω , /  A0 1 5 9 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19صفحه  4مرحله    - آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                   فیزیک        

 ارسال کنید.   20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی 

تغییر کند تا    جه کند و نیروی وارد بر آن نصف نیروی بیشینه است. زاویه حرکت چند دردرون میدان مغناطیسی حرکت می   qای با بار  ذره  -179
 درصد افزایش یابد؟   60نیرو  

1 )30 2 )16 

3 )7 4 )23 

 

 )الکترون( را در چه جهتی پرتاب کنیم تا نیروی وارد بر آن بیشینه شود؟    eبا توجه به شکل مقابل یک  -180

1  ) 2  ) 

3  )→ 4  ) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 20صفحه             4مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                      شیمی        

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه   20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد  
 

 

 دهی به این سواالت اجباری است.پاسخ –سوال(  15شیمی دوازدهم) 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارت کدام 

 . است شده محقق فناوری پیشرفت و دانش رشد دنبال به و بوده رفاه سطح افزایش از رخینیم عضو، نقص اثر کاهش( 1

 .شوندمی بررسی آن در برقکافت، فرایند و سوختی هایسلول که است الکتروشیمی قلمروهای از یکی انرژی، ( تامین2

 . است  انرژی مورد نیاز تأمین و مناسب مواد به دستیابی های مختلف،فناوری  برای تحقق اساسی رکن  ( دو3

 .گیرندمی سرچشمه ماده الکتریکی ماهیت از که هستند هاییپدیده  جمله از آذرخش، و  ( تندر4

 

 های داده شده درست است؟چه تعداد از عبارت  

 .کندمی  تبدیل فلز اکسید به را آنها و  داده واکنش فلزی عناصر یهمه با که است فعال نافلزی آ( اکسیژن

 .شودمی  تبدیل اکسید منیزیم  به و سوخته خیرکننده نور یک تولید با اکسیژن گاز حضور در ب( منیزیم

𝒍الکترون با   2ی کاهنده، هر اتم از گونه  اکسیژن، گاز با روی فلز واکنش پ( در =  دهد.از دست می 0

 . دارند حضور الکترون  چند یا یک همراه به کاهنده گونه  کاهش، واکنشنیم یچپ معادله سمت ت( در

1 )1 2 )2   3 )3 4 )4 

 

( نیترات، چند برابر  𝑰𝑰ی واکنش میان یک قطعه فلز آلومینیم با محلولی از مس) کننده در معادله مجموع ضرایب مواد شرکت  

 ی واکنش سوختن پنتان است؟مجموع ضرایب مواد در معادله

1 )6 /0 2 )5 /0   3 )45 /0 4 )4 /0 

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 . کرد روشن را LED المپ یک توانمی لیمو، مثل میوه یک و روی جنس از یفلز یتیغه  دو  از استفاده با( 1

2/408مول اکسیژن،  2/0( در واکنش سدیم با گاز اکسیژن، به ازای مصرف 2 ×  شود.الکترون مبادله می  1023

 نیکل به از دست دادن الکترون بیشتر است.  توان گفت تمایل اتم باشد، می +𝑁𝑖2تر از ، اکسنده+𝐻𝑔2( اگر یون 3

 .شوندمی  تولید بیشتر پایداری با هاییفراورده سولفات، روی محلول با مس جنس از فلزی یتیغه یک واکنش  ( در4

 

𝒑𝑯لیتر و  5ی آهنی را در محلولی از هیدروکلریک اسید با حجم یک تیغه   = ی دهیم. پس از گذشتن یک بازه قرار می  0/۳

کند. در چنین شرایطی، غلظت مولی کاتیون حاصل از واحد افزایش پیدا می ۷/0ی محلول مورد نظر به اندازه  𝒑𝑯زمانی خاص، 

 شود؟غلظت مولی یون هیدروکسید می اکسایش آهن در این محلول، چند برابر 

1 )5 × 1012 2 )2 × 1012 3 )5 × 1013 4 )2 × 1013 

 

 های زیر درست هستند، بجز ............... .ی عبارتهمه 

 . الکتریکی است انرژی ،آسان گرمایش و روشنایی تأمین مثل مختلف هایفناوری  از کارگیریبه  در انرژی شکل پرکاربردترین (1

 یابد.باشد، با قرار دادن فلز آلومینیم در محلول منیزیم کلرید، دمای محلول افزایش می  +𝑀𝑔2تر از اکسنده +𝐴𝑙3اگر یون ( 2

 . دارد بر می گام سبز شیمی اصول کردن راستای پیاده  در الکتریکی، انرژی کمک به جدید مواد تهیه بر افزون ( الکتروشیمی3

 دهد. ( سولفات را به مقدار بیشتری افزایش می 𝐼𝐼ی آهنی، دمای محلول مس) با یک تیغه  ی روی، در مقایسه( یک تیغه4
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1/۸0۶ثانیه،   ۳00دهیم. اگر در طول مدت زمان ( سولفات قرار می 𝑰𝑰یک قطعه فلز روی را در محلولی از مس)   × الکترون   1024

های شرکت کننده در این واکنش مبادله شده باشد، سرعت متوسط تغییر جرم فلز مس طی این واکنش برابر با چند  بین گونه

𝑪𝒖شود؟ ) گرم بر دقیقه می  = ۶4 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )4 /38 2 )8 /28  3 )2 /19 4 )6 /9 

 

 های داده شده درست است؟چه تعداد از عبارت  

 شود.حاصل از واکنش فلز منیزیم با اکسیژن در آب، یک محلول با خاصیت اسیدی ایجاد می  یآ( با انحالل فراورده 

 گیری از دانش الکتروشیمی است.بهداشتی، در گرو بهره  دارویی و هایفراورده  تولید  کیفیت  از اطمینان ب( کسب

 های خورشیدی است.چراغ ی دهنده یکی از اجزا تشکیل فلز بوده و عنصر اصلی سازنده پ( سیلیسیم، یک شبه 

 ای است.جدول دوره  𝒑 اکسنده متعلق به دسته ( سولفات، گونه𝑰𝑰ت( در واکنش فلز آلومینیم با محلول مس) 

𝑭2(𝒈)واکنش کاهش در فرایند تولید منیزیم فلوئورید، به صورت  نیم ث( معادله  + 2𝒆− → 2𝑭−(𝒈) .است 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 داده شده درست است؟ یک از مطالب کدام 

 شود. می  تبدیل الکتریکی انرژی به مواد شیمیایی انرژی کل آن، در شیمیایی هایبا انجام واکنش که است مولدی باتری، (1

 شود. فلزی از جنس مس در محلولی از منیزیم سولفات، رنگ محلول مورد نظر به تدریج آبی می ( با قرار دادن یک تیغه 2

 شود. واکنش کاهش در یک واکنش شیمیایی، همواره یک گونه با بار الکتریکی منفی تولید می نیم( با انجام شدن 3

 برابر گونه اکسنده است. 5/1( سولفات، تغییر بار الکتریکی گونه کاهنده، 𝐼𝐼( در واکنش فلز آلومینیم با محلول مس)4

 

هایی از هیدروکلریک اسید با غلظت یکسان قرار ر محلول هایی به جرم برابر از منیزیم و روی را ددر شرایط یکسان، تیغه 

دهیم. سرعت تولید گاز در واکنش مربوط به کدام فلز بیشتر بوده و حجم نهایی گاز تولید شده بر اثر واکنش کدام فلز، بیشتر می

𝒁𝒏) است؟ = 𝑴𝒈 و  ۶5 = 24 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

 روی  -( منیزیم 4 منیزیم -( روی 3 روی  -( روی 2 منیزیم -منیزیم ( 1

 

 های داده شده درست است؟یک از عبارت کدام 

 شود. آزاد می  نیز انرژی الکترون، مقداری ستد و داد بر افزون کاهش،-اکسایش هایواکنش ی انواعهمه  در( 1

 شود.می رنگ ایجاد ( سولفات، با گذشت زمان یک محلول بی𝐼𝐼( با قرار دادن یک قطعه آهن در محلول مس) 2

 دهد، یکسان است. از دست می  𝐴𝑙هایی که هر اتم ( در فرایند اکسایش آلومینیم، عدد کوانتومی اصلی الکترون 3

 دهد. ( سولفات را به مقدار بیشتری افزایش می 𝐼𝐼، دمای محلول مس) آلومینیم( فلز آهن، در مقایسه با یک قطعه 4

 

 بگیرید: های زیر را در نظر ی واکنش معادله 

۳𝑷𝒕2+(𝒂𝒒) + 2𝑪𝒓(𝒔) → ۳𝑷𝒕(𝒔) + 2𝑪𝒓۳+(𝒂𝒒)                 𝑷𝒕2+(𝒂𝒒) + 𝑪𝒅(𝒔) → 𝑷𝒕(𝒔) + 𝑪𝒅2+(𝒂𝒒) 

۳𝑪𝒅2+(𝒂𝒒) + 2𝑪𝒓(𝒔) → ۳𝑪𝒅(𝒔) + 2𝑪𝒓۳+(𝒂𝒒)                𝑪𝒓2+(𝒂𝒒) + 𝑪𝒂(𝒔) → 𝑪𝒓(𝒔) + 𝑪𝒂2+(𝒂𝒒) 
 ها به درستی انجام شده است؟قدرت اکسندگی یون ها، کدام مقایسه در رابطه با ی این واکنش با توجه به معادله

1 )𝑃𝑡2+ > 𝐶𝑟3+ > 𝐶𝑎2+ > 𝐶𝑑2+ 2) 𝐶𝑑2+ > 𝑃𝑡2+ > 𝐶𝑟3+ > 𝐶𝑎2+  

3 )𝐶𝑑2+ > 𝐶𝑎2+ > 𝑃𝑡2+ > 𝐶𝑟3+ 4 )𝑃𝑡2+ > 𝐶𝑑2+ > 𝐶𝑟3+ > 𝐶𝑎2+ 
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دهیم. اگر در طول واکنش  ( سولفات قرار می 𝑰𝑰گرم را در مقدار کافی محلول مس)  1۸0آلیاژی از فلزهای منیزیم و طال به جرم  

1/۸0۶انجام شده،   × های اکسنده و کاهنده مبادله شده باشد، درصد جرمی فلز طال در آلیاژ اولیه چقدر  الکترون بین گونه  1024

 دهد؟ ش می موالر نیتریک اسید بر اساس معادله زیر واکن 2/0بوده و فلز مس تولید شده در این فرایند، با چند لیتر محلول 

 (𝑴𝒈 = 24 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)  𝑪𝒖(𝒔) + 4𝑯𝑵𝑶۳(𝒂𝒒) → 𝑪𝒖(𝑵𝑶۳)2(𝒂𝒒) + 2𝑵𝑶2(𝒈) + 2𝑯2𝑶(𝒍) 

1 )80 - 15 2 )60 - 15 3 )80 - 30 4 )60 - 30 

 

 کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ 

 بیشتری دارد.ی موجود در تناوب چهارم، در مقایسه با آلومینیم، قدرت کاهندگی آ( آخرین فلز واسطه 

 است.  ۶واکنش کاهش هر مولکول نیتروژن به یون نیترید، برابر با ها در نیمب( مجموع ضرایب کل گونه 

 کند.ها در محلول تغییر نمی ( سولفات،  مجموع غلظت کاتیون 𝑰𝑰پ( با قرار دادن فلز منیزیم در محلول مس) 

 توانیم از ظروف ساخته شده از مس استفاده کنیم.می ت( برای نگهداری یک نمونه محلول روی سولفات، 

 ( آ و ت4 ( پ و ت3 ( ب و پ 2 آ و ب( 1

 

های داده شده در رابطه با محلول ایجاد  ی عبارت دهیم. همهیک قطعه فلز روی را در محلولی از هیدروکلریک اسید قرار می  

𝒁𝒏شده درست هستند، بجز ............... . ) = 𝑯 و  ۶5 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

 شود.گاز تولید شده در این فرایند، در واکنش فلز آلومینیم و پودر سدیم هیدروکسید با آب نیز تولید می (1

 کنند. های روی را احاطه می های آب از سمت اتم هیدروژن خود یون( در محلول نهایی ایجاد شده، مولکول2

 شود. افزایش یافته و خاصیت اسیدی آن کمتر می( با گذشتن زمان، جرم محلول مورد نظر به تدریج 3

[+𝐻]ای که ( در لحظه 4 = [𝑍𝑛2+] شود، سرعت واکنش کمتر از سرعت اولیه آن خواهد بود.می 
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 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می –سوال(  15شیمی دهم) 

 ست است؟های داده شده نادریک از عبارت کدام 

 . کنند ارسال و کرده تهیه را اورانوس یسیاره شیمیایی و فیزیکی یشناسنامه  داشتند مأموریت وویجر فضاپیماهای (1

 های موجود در آن است. برابر جرم هریک از نوترون 02/0های موجود در اتم کلسیم، تقریبا ( مجموع جرم الکترون2

 .شوندداشته و در منشور بیشتر منحرف می بیشتری انرژی نارنجی پرتوهای با مقایسه در زرد، مرئی ( پرتوهای3

 در آنها متفاوت است.  Aهای مختلف یک عنصر با هم برابر بوده و مقدار ی ایزوتوپبرای همه  Z( مقدار 4

 

کنیم. لیتری با حجم ثابت می ۶/5وارد یک مخزن خالی  ℃0گرم را در دمای  120مخلوطی از گازهای اکسیژن و اوزون به جرم   

 باشد، درصد جرمی گاز اکسیژن در مخلوط گازی اولیه کدام است؟  14𝒂𝒕𝒎اگر فشار گازهای موجود در این مخزن برابر با  

 (𝑶 = 1۶ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )85 2 )80 3 )75 4 )70 

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 گیرد. ای قرار می ای ساخته شده است، در تناوب هفتم جدول دوره گاه هستهاولین عنصری که در واکنش (1

 . دارد  وجود الکترونی پنج زیرالیه یک  فقط چهارم، تناوب  عناصر موجود در از مورد دو الکترونی آرایش ( در2

 خط رنگی وجود دارد.  5مشتری، فقط   ترین گاز نجیب موجود در سیارهخطی فراوان -( در طیف نشری3

 .است بیشتر نئون هایالمپ از شده گسیل پرتوهای انرژی از هاراه  آزاد المپ نور در موجود ( انرژی4

 

 های داده شده درست است؟چه تعداد از عبارت  

 .یابد می کاهش ۶𝑲  حدود دما کیلومتر، ده هر ازای به ارتفاع افزایش با تروپوسفر از هواکره، یالیه آ( در

 شود.، رطوبت موجود در هوا میعان شده و از آن خارج می ℃0ب( با سرد کردن یک نمونه از هوا تا دمای  

 .کندمی  پیدا کاهش هوا حجم واحد  در گازی موجود ذرات تعداد هواکره، طول در ارتفاع افزایش پ( با

 .کاربرد دارد پزشکی در بیولوژیک هاینمونه  نگهداری برای هواکره، در موجود گاز ترینفراوان ت( 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

𝑴𝒈𝑪𝑶۳(𝒔)یی چند گرم منیزیم کربنات بر اساس معادله طی تجزیه   → 𝑪𝑶2(𝒈) + 𝑴𝒈𝑶(𝒔)  های ، تفاوت جرم فراورده

𝑴𝒈) شود؟ گرم می  ۶حاصل از واکنش برابر با  = 𝑶 و  24 = 𝑪 و  1۶ = 12 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )63 2 )42 3 )126 4 )21 

 

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام 

 کنند.، با انحالل در آب، خاصیت اسیدی ایجاد می 𝑝 اکسید حاصل از تمام عناصر موجود در دسته (1

𝑛 ( سولفید، هیچ الکترونی در الیه 𝐼ی مس)های سازنده ( در آرایش الکترونی کاتیون2 =  وجود ندارد.  4

 .است هم با برابر اکسیدو گوگرد تری  𝑆𝑂2 مولکول در پیوندی به ناپیوندی هایالکترون  جفت شمار ( نسبت3

𝐶𝑆2 معادله ( پس از موازنه 4 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝑆𝑂2 شود. می 7ضرایب مواد در این واکنش برابر با ، مجموع 
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.2/۸4𝒈لیتر گاز کلر با چگالی    5/12برای بدست آوردن    𝑳−1   ی زیر، باید چند گرم  طی واکنش موازنه نشده𝑴𝒏𝑶2   را با مقدار

 شود؟کافی هیدروکلریک اسید وارد واکنش کرد و طی این فرایند، چند گرم بخار آب تولید می 

 (𝑴𝒏 = 𝑪𝒍 و  55 = 𝑶 و  ۳5/5 = 𝑯 و  1۶ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

 𝑴𝒏𝑶2(𝒔) + 𝑯𝑪𝒍(𝒂𝒒) → 𝑪𝒍2(𝒈) + 𝑴𝒏𝑪𝒍2(𝒔) + 𝑯2𝑶(𝒈) 

1) 87 - 18   2 )5 /43 - 18 3 )87 - 36 4 )5 /43 - 36 

 

ها در این  ها و فراورده دهنده واکنش ی سوختن کامل اتیلن گلیکول را در نظر بگیرید. تفاوت مجموع ضرایب  واکنش موازنه شده  

 ها در واکنش سوختن کامل اتانول است؟ ها و فراورده دهندهواکنش، چند واحد بیشتر از تفاوت مجموع ضرایب واکنش 

1 )4 2 )3 3 )2 4 )1 

 

 های داده شده درست هستند، بجز ............... .ی عبارتهمه 

 شود.ی گازی مختلف می ماده 3کننده، شامل در فرایند هابر، مخلوط گازی وارد شده به دستگاه خنک (1

 رنگ است. استراتوسفر زمین نسبتا ثابت بوده و این ماده در حالت مایع، بی ی( مقدار گاز اوزون در الیه2

 شود.ر فرایند هابر مصرف میی زمین، به عنوان کاتالیزگر دترین عنصر موجود در سیاره( از فراوان 3

 شوند.می زمین سطح به خورشید فرابنفش تابش از ایعمده  بخش ورود مانع اوزون، های( مولکول 4

 

  2۸ی سدیم نیترات مورد نیاز جهت تولید است. برای تهیه  4/12درصد جرمی یون نیترات در محلولی از سدیم نیترات برابر  

𝑵𝒂𝑵𝑶۳(𝒔)ی رد طی واکنش موازنه نشده لیتر گاز اکسیژن در شرایط استاندا → 𝑵𝒂𝑵𝑶2(𝒔) + 𝑶2(𝒈)  به چند کیلوگرم ،

𝑵𝒂از این محلول نیاز داریم؟ )  = 𝑶 و  2۳ = 𝑵 و  1۶ = 14 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )25 /1 2 )5 /2 3 )86/0 4 )72 /1 

 

 یک از مطالب داده شده درست است؟ کدام 

 . شودمی دیده ایقهوه رنگ به تروپوسفری، اوزون  تولید واکنش هایفراورده از یکی وجود خاطر به کالنشهرها هوای( 1

 .است برابر اکسید،دی کربن و مونوکسید کربن از گازهای برابر هایحجم در 𝐶 هایاتم  شمار یکسان، شرایط ( در2

 .است پذیربرگشت اکسیژن، به اوزون تبدیل واکنش برخالف شارژ، قابل باطری در شده انجام های( واکنش 3

 .یابدمی  کاهش گازها مخلوط چگالی ثابت، حجم با سربسته مخزن یک در هابر فرایند شدن انجام  ( طی4

 

رسانیم. غلظت یون  کیلوگرم می  10موالر آلومینیم نیترات را با اضافه کردن آب خالص به آن، به  02/0لیتر محلول  5/1جرم  

𝑵شود؟ ) می  𝒑𝒑𝒎نیترات در محلول حاصل از این فرایند برابر با چند   = 𝑶 و  14 = 1۶ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )372 2 )558   3 )279 4 )186 

 

 های داده شده درست است؟عبارت کدام موارد از  

.۳𝒎𝒐𝒍 به محلول در هایون  غلظت  مجموع آب، هر لیتر در 𝑴𝒈(𝑶𝑯)2  مول یک ریختن آ( با 𝑳−1  رسدمی.  

 پیوند اشتراکی دارد.  ۳بوده و در ساختار خود،  آشامیدنی آب در موجود هاییون  از جمله نیترات، ب( یون

 .هستند کرهآب  غیراقیانوسی منابع جمله از یخ، هایکوه  همانند ها،جوی  و  نهرها در موجود پ( آب

 . دهدمی قرار گیاه اختیار را در گوگرد و  نیتروژن عناصر که است شیمیایی کود یک سولفات ت( آمونیوم

 ( پ و ت4 ( آ و ت3 ( ب و پ2 آ و ب( 1
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.1/25𝒈% جرمی سدیم هیدروکسید با چگالی ۸لیتر محلول  2/0مقدار   𝒎𝑳−1  در اختیار داریم. در محلول مورد نظر، چند ،

 دهد؟ موالر به طور کامل واکنش می   1/0لیتر محلول منیزیم کلرید با غلظت  عدد یون سدیم وجود داشته و این محلول، با چند میلی

 (𝑵𝒂 = 𝑶 و  2۳ = 𝑯 و  1۶ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

معادله موازنه نشده  واکنش ∶  𝑵𝒂𝑶𝑯(𝒂𝒒) + 𝑴𝒈𝑪𝒍2(𝒂𝒒) → 𝑴𝒈(𝑶𝑯)2(𝒔) + 𝑵𝒂𝑪𝒍(𝒂𝒒) 

1) 3/01 × 1023 - 2500 2 )6/02 × 1023 - 2500   3 )3/01 × 1023 - 1250 4 )6/02 × 1023 - 1250 

 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارت کدام 

 .شودمی برابر 2 نیز محلول آن  جرمی درصد محلول، یک در موجود یشوندهحل جرم شدن برابر دو با (1

 .است هم به مشابه سولفات، آمونیوم سازنده هایکاتیون و هاآنیون در مرکزی اتم اطراف در هااتم چینش( 2

 ترین گاز نجیب موجود در هواکره است.ترین یون موجود در آب دریاها، مشابه فراوان ( آرایش الکترونی فراوان 3

 کاربرد دارد.  𝐻2  گاز و سدیم، سودسوزآور فلز کلر، گاز تهیه توسط بشر، در شده استفاده 𝑁𝑎𝐶𝑙( نزدیک نیمی از  4

 

  



 2۶صفحه             4مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                      شیمی        

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه   20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد  
 

 

 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می –سوال(  15شیمی یازدهم) 

 های داده شده درست است؟یک از عبارت کدام 

 . است بوده معدنی منابع از بیشتر  فسیلی هایسوخت منابع از برداریبهره میزان اخیر، هایسال  در( 1

 . است کدر سطح با عناصری از بیشتر  دارند،  صیقلی سطح جامد حالت در که ایعناصری از جدول دوره  ( شمار2

 .است پذیرترواکنش خود زیرین عنصر با مقایسه در دارد، را  اتمی شعاع ترینبزرگ  که سوم تناوب از ( عنصری3

 .شودمی  تبدیل منفی بار یک یون به ترراحت عناصر سایر با مقایسه در ید ها،هالوژن  گروه در موجود عناصر میان ( از4

 

 شود. طی تجزیه اکسید تولید می به همراه بخار آب و گاز کربن دی کربناتی یک نمونه از جوش شیرین، سدیم بر اثر تجزیه  

مصرف   جوش شیرین  صبدست آمده است. درصد خلو %۶0گرم سدیم کربنات با خلوص  9/15گرم جوش شیرین ناخالص،  ۸/۳۷

𝑵𝒂شده چقدر بوده است؟ )  = 𝑶 و  2۳ = 𝑪 و  1۶ = 𝑯 و  12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )20 2 )40 3 )60 4 )80 

 

 های داده شده درست هستند؟ تعداد از عبارت چه  

 .ندارد الکتریکی رسانایی شرایطی هیچ در تناوبی، جدول چهاردهم گروه در موجود عناصر از یکی آ( فقط

 .است روی نگهداری برای نیاز مورد شرایط تامین  از ترآسان  پتاسیم، نگهداری برای نیاز مورد شرایط ب( تامین

 . است 2+ با برابر ای امروزیدوره  جدول ی موجود درواسطه  فلز نخستین از حاصل پایدار  کاتیون الکتریکی پ( بار

 .کنندمی  تبدیل  مربع متر  چند مساحت با ایصفحه به کاریچکش  با را آن از گرم چند که است  نرم حدی به ت( طال

1) 1   2 )2 3 )3 4 )4 

 

 نادرست هستند، بجز ............... .های داده شده ی عبارتهمه 

 متیل هگزان است. دی - 5،2-اتیل-4گذاری ترکیب مقابل، بر اساس قواعد آیوپاک به صورت نام( 1

𝐶پیوند  6( سیکلوهگزان، دارای 2 − 𝐶 ایزومر آلکانی در نظر گرفت. 5توان بوده و برای آن می 

𝐶های موجود در نفت خام، پیوند ای از هیدروکربن( در بخش عمده 3 = 𝐶  شود.یافت نمی 

 . دارد  شدن جاری برابر در کمتری مقاومت گریس با مقایسه در وازلین یکسان، شرایط ( در4

 

گرم بخار آب تولید شده است. درصد  4/5اکسید به همراه گرم گاز کربن دی  11آلکانی، بر اثر سوختن مقداری از یک ترکیب  

جرمی کربن در این ترکیب تقریبا چقدر بوده و شمار پیوندهای اشتراکی موجود در هر مولکول از آن، چند برابر شمار این پیوندها  

𝑶در هر مولکول فورمیک اسید است؟ )  = 𝑪 و  1۶ = 𝑯 و  12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1) 8 /81 – 8 /3 2 )3 /83 - 8 /3 3 )8 /81 – 2 /3 4 )3 /83 - 2 /3 

 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارت کدام 

 است. ℃22با دمای ، بیشتر از انرژی گرمایی یک لیوان آب ℃20انرژی گرمایی یک استخر آب با دمای  (1

 .شودمی  جاری کمتر گرمایی انرژی با جسمی سمت به بیشتر، گرمایی انرژی با جسمی سمت از همواره ( گرما2

 . شودمی  شکسته هامولکول بین هیدروژنی پیوندهای و یافته افزایش 𝐻2𝑂های مولکول جوش و جنب آب، ( با تبخیر3

 .است بیشتر جهان نقاط سایر با مقایسه در ایران در هاآن مصرف یسرانه که هستند غذایی مواد جمله از برنج، و ( نان4
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𝑪𝒂𝑪𝑶۳(𝒔)  اساس معادله  بر  ،%40گرم کلسیم کربنات با خلوص    2۷5  → 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶2(𝒈), ∆𝑯 = +1۷۸𝒌𝑱. 𝒎𝒐𝒍−1  

 . طی این فرایند، چند گرم کلسیم اکسید تولید شده و چند کیلوژول گرما مصرف شده است؟ شودتجزیه می 

 (𝑪𝒂 = 𝑶 و  40 = 𝑪 و  1۶ = 12 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1) 2 /123 – 9/97 2 )6/61 – 9 /97 3 )2 /123 – 8/195 4 )6/61 – 8 /195 

 

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام 

 کلسترول، از جمله مواد آلی موجود در غذاهای گیاهی بوده و یک گروه عاملی هیدروکسیل در ساختار خود دارد. ( 1

2𝐶(𝑠)( تغییر آنتالپی واکنش شیمیایی 2 + 𝑂2(𝑔)
 

→ 2𝐶𝑂(𝑔)  گیری کرد.توان به طور مستقیم انداره را نمی 

 . شودمی  آزاد گازی هگزان گرم هر سوختن در مقایسه با کمتری انرژی گرمایی مایع، هگزان گرم هر سوختن ( از3

𝐶2𝐻4(𝑔)واکنش  𝐻∆توان ( با استفاده از آنتالپی پیوند، نمی4 + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑙) .را محاسبه کرد 

 

ی مولکول مقابل، دارای گروه عاملی ............... بوده که مشابه به گروه عاملی موجود در ترکیب ایجادکننده   

بوی ............... است و به کاربردن عبارت ))میانگین آنتالپی پیوند(( برای .............. مورد از پیوندهای اشتراکی  

 است. "آنتالپی پیوند"به کاربردن عبارت تر از موجود در ساختار این ماده، مناسب

  18 -زردچوبه  – آلدهیدی( 2  18 –رازیانه  –اتری  (1

 16 -زردچوبه  – آلدهیدی( 4  16 -رازیانه  –( اتری 3

 

 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت  

 . دهدمی  واکنش آلی اسیدهای با آرامی به اتاق دمای در پرمنگنات پتاسیم رنگآبی  آ( محلول

 ها است.خودروها و کارخانه در هاسوخت  سوختن از  بیشتر غذا، ردپای در 𝑪𝑶2گاز  تولید ب( سهم

 در ساختار خود دارد. 𝑯اتم   2ای از مواد آلی است که آشناترین عضو آن، پ( بنزوئیک اسید متعلق به خانواده

 شود.تندتر می  𝑯2𝑶2زمان برای  -اکسیژنه، شیب نمودار غلظتآب  ت( با افزودن مقداری پتاسیم یدید به محلول

 ( ب و ت4 ( آ و ت3 ( ب و پ2 آ و پ( 1

 

را  𝑨ی به ماده  𝑩نمودار مقابل، روند تغییر غلظت مواد در واکنش تبدیل ترکیب  

ی دهد. با توجه به این نمودار، سرعت متوسط واکنش از ابتدای کار تا لحظه نشان می 

𝒕 = 150𝒔   برابر با چند𝒎𝒐𝒍. 𝑳−1. 𝒎𝒊𝒏−1 شود؟ می 

1) 08 /0 

2 )02 /0 

3 )16/0 

4 )04 /0 

 

 های داده شده درست است؟یک از عبارت کدام 

 . بسوزاند  کامل طور به را چینی کپسول یک در موجود آهن گرد از مقداری تواندمی آتش، یشعله (1

 شود. های سدیم کلرید و نقره نیترات، با سرعت زیادی انجام می( انفجار مواد، همانند واکنش میان محلول 2

 کند. گردان به قاووت، مدت زمان نگهداری این مواد غذایی افزایش پیدا می( با تبدیل مغز پسته و مغز آفتاب3

.𝑚𝑜𝑙توان در مقیاس های واکنش اکسایش گلوکز را می فراورده لید همه( سرعت تو4 𝐿−1. 𝑠−1  .گزارش کرد 
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 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام 

 . است شکننده و ترد آن از حاصل یفراورده و شده انجام کندی به آهن زدن زنگ واکنش( 1

 .شوندنمی  واکنش وارد سرد آب با یک نمونه و داده واکنش گرم آب با فقط سدیم، و پتاسیم ( فلزهای2

 .هستند مرطوب و روشن گرم، محیط از ترمناسب  غذایی مواد نگهداری برای تاریک، و خشک سرد، ( محیط 3

 دارند.  نشده جفت الکترون خود، ساختار شوند که درهایی تولید میهای انجام شده در بدن، گونه( طی واکنش4

 

گرم گاز اکسیژن تولید شده   4۸ی اول واکنش، دقیقه  ۸لیتری در حال انجام شدن بوده و در طول  5ظرف واکنش زیر، در یک  

مول بر لیتر رسیده باشد، سرعت متوسط  2/1ی بیستم این فرایند غلظت گاز اکسیژن در ظرف واکنش به است. اگر در دقیقه

𝑶شود؟)ر با چند مول بر دقیقه می دقیقه براب 20تا  ۸ی زمانی مصرف پتاسیم کلرات در طول بازه = 1۶ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

معادله موازنه نشده  واکنش ∶ 𝑲𝑪𝒍𝑶۳(𝐬) → 𝑲𝑪𝒍(𝒔) + 𝑶2(𝒈) 

1 )4 /0 2 )25 /0 3 )2 /1 4 )75 /0 

 

های ی عبارت های گلوکز هستند. همههای مالتوز در یک محلول آبی در حال تبدیل شدن به مولکول در شرایط مناسب، مولکول  

 رابطه با این واکنش درست هستند، بجز ............... .داده شده در 

 کند.با انحالل مقداری آمونیوم نیترات در این محلول، سرعت متوسط تولید گلوکز کاهش پیدا می (1

 ی مصرف شده در آن، غیرالکترولیت است.دهندهی تولید شده در این واکنش، همانند واکنش( فراورده 2

 مر است.وبوده و نسبت به مولکول سازنده شکر ایز 𝐻اتم  24ر هر مولکول خود دارای  ( مالتوز مصرف شده، د3

 شود.های آب موجود در محلول کاهش یافته و سرعت تولید گلوکز کمتر می( با گذشت زمان، شمار مولکول 4

 

 

 

 


